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micos, sobre a Mensagem n2 175/96, do Senhor Presi
dente da República. submetendo à apreciação do Senado 
Federal o nome da Sra. Marusa Vasconcelos Frcire para 
exercer o cargo de Procurador-Geral do Conselho Ad
ministrativo de Defesa Econômica - CADE. Sen. José 
Roberto Amrda. ...................................................•...........• 

Parecer oral sobre as PEC n.QS. 1,4,11,20 e 65/95, 
que versam sobre medidas provisórias. Sen. Josaphat 
Marinho ............................................................................ . 
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Parecer n2 335/96-Cornissão Diretora,. apresentan~ 
do redação do vencido para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao PLC n2 54/93 (n2 444/91, na 
origem), que dispõe sobre a prestação de assistência reli~ 

429 glosa nas entidades públicas e privadas. Sen. Ney Suas-
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suna. ··-· .... - ........ - ....... - .................... - .................. - ...... . 
Parecer n2 336/96-Comissão Diretora, que dá re~ 

dação final do PR o2 57/96, que autoriza o Estado do Pa
raná a prestar garantia em operaçãO- de crédito a ser coo~ 
tratada pela Companhia Paranaense de Energia - CO-
PEL. com a Financiadora de Estudos e Projetas ~ F1-
NEP, no valor de R$16.606.174,83 (dezesseis milhões, 
seiscentos e seis mil, cento e setenta e quatro reais e oi
tenta e três centavos), em valores de 2111/95, destinan
do-se os recursos ao Laboratório Central de Elerrot:écni-
ca e Eletrõnica- LAC. Sen. Ney Suassuna ................... .. 

Parecer n2- 337/96-Comissão Diretora,-·que dá re--
dação final do PR o2 58/96, que autoriza o Estado do 
Mato Grosso do Sul a emitir, através de ofertas públicas, 
Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado do Mato Gros
so do Sul - LFIMS, destinando-se os recursos ao giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento no 22 semestre 
de I 996. Sen. Ney Suassuna.-----·--·······-··-····-

Parecer n2 338/96-Comissão Diretora, apresentan
do redação final do PR n2 6U%, que autoriza a Prefeitu
ra Municipal de Coronel Barro (RS), a contratar opera
ção de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no va~ 
lor de R$64.092,02 (sessenta e quatro mil, noventa e 
dois reais e dois centavos)~ destinada à construção de 
unidades habitacionais. Sen. Ney Suassuna. ............ - ..... . 

Parecer n" 339/96-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o PLC n" 121/95 (n" 4.693194, 
na origem), que dispõe sobre a remuneração dos mem
bros dos conselhos de administração fiscal das entidades 
que menciona. Sen. Bernardo Cabral._ .......................... .. 

Parecer oral, ao PLC n" 121/95 (n" 693/94, na ori
gem), que dispõe sobre a remuneração dos membros dos 
conselhos de administração e fiscal das entidades que 
menciona. Sen. José Fogaça. .......................................... .. 

- Parecer .n2 340196-Comissão Diretor:a, que dá re-
dação final do PLC n" 121/95 (n" 4.693/94, na origem), 
que dispõe sobre a remuneração dos membro-s dos con· 
selhos de administração e fiscal das entidades que men-
ciona. Sen. Ney Suassuna. ............................................... . 

Parecer n2 341196-Comissão Diretora, apresentan· 
do redação fmal ao PR n" 68196, que autoriza õ Estado 
do Rio de Janeiro a emitir. mediante ofertas públicas. 
Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado do Rio de Ja. 
neiro- LFIRJ, destinadas ao gjro de sua dívida mobiliá-
ria vencível no 2.2 semestre de 1996. Sen. Ney Suassu-
na. .. - ......... _____ ....... - ................................................ . 

Parecer oral, ao Oficio n" S/53/96 (n" 1.7861%, 
na origem). através do qual o Presidente do Banco Cen
tral do Brasil encaminha solicitação do Governo do Es· 
tado de Alagoas relativa a operação de crédito externo, 
mediante emíssão e lançamento de Secured Global No-
tes. no mercado internacional~ no valor de 
R$155.744.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, 
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setecentos e quarenta e quatro mil reais). cotados em 
12/1/96, cujõs recursos serão destinados à regularização 
das contas públicas e saneamento financeiro do Estado. 
Sen. Carlos Bezena. ......................................................... . 

Parecer~ 342196-Comissão Diretora, apresentan
do redação final ao PR n' 69196. que autoriza o Estado 
de Alagoas a realizar operação de crédito externo, me
diante emissão e lançamento de Secured Global Notes, 
no mercado internacional, no valor de 
US$160,000,000.00 (eento e sessenta milhões de dólares 
norte-americanos), equivalenres a R$155.744.000,00 (cento 
e cínqüenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e qua
tro mil reais), cotados em 12/1/96. Sen. Ney Suassuna. ... 

Parecer oral, ao PLS n' 280/95, que cria área de 
livre comércio nos Municípios de Pamaiba e Luís Cor
reia. no Estado do Piauí. Sen. Beni V eras. ··············-······· 

Parecer Oial, ao PLS n' 188/95, que cria a área de 
proteção ambiental do Delta do Parnaíba. Sen. Lucídio 

Portella. ········-···········-············ .. ·-·-··················-··-····-· 

Parecer nf! 342-A/96-Comissão de Constituição 
Justiça e Ci~ sobre a PEC rfl23/96, tendo como 
1• signatário o Senador Esperidião Amin, que altera o § 
72 do art. 14 da Constituição Federal. Sen. Edison 1..<>-
bão ......................................................................... - .••.•... 

Parecer n' 343/96-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o PLC n' 10/96 (n' 724195, na 
origem), que define os crimes de especial gravidade e al
tera dispositivos do Decreto-Lei n2 2848, de 7/1'2/40 -
Código Penal. Sen. José lgnácio Ferreira. .•••••••...•••.•.......• 

Parecer n' 344196-Comissão de Constituição. Jus
tiça e Cidadania,. sobre o PLS ~ 29/95, que ínstillli elei
ções diretas para os suplentes de candidatos ao Senado 
Federal. Sen. Lauro Campos .......................... cc .............. . 

Parecer ff!. 345/96-Comissão de Serviços de Infra
Estrutura. sobre o PLS ff!. 161/95, que altera a Lei n! 
8.031, de 12/4/90. Seo. Vilson Kleinübing ...................... . 

Parecer ~ 342-A/96-Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania, sobre a PEC n2 23/96, tendo como 
12 signatário o Senador Esperidiáo ~ que altera o § 
7" do art. 14 da Constituição Federal. (Republicação) 
Sen. Edison Lobão ......................................................... _ 

Parecer n2 346196:-Cornissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. sobre o PLC ~ 30/96 (n2 
1.087/95, na origem)? que dá nova redação a dispositi
vos da Lei~ 6.880, de 9/12180, que dispõe sobre o Esta-
tuto dos Militares. Sen. Geraldo Melo ............................. . 

Parecer Df1.347/96-Comissão Diretora, apresentan
do redação do vencido, para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao PLC n" 71/95 (n' 2.855/92, 
na origem). que amplia os limites do Parque Nacional do 
Superagoi, criado pelo Decreto n' 97.688, de 25/4189. 
Sen. Ney Suassuna ............................•........••••........•......... 

Parecer n2 348/96-Comissão de Assuntos Econô
mícos. aos PLS rF' 142195, que cria o Programa de Estí
mulo ao Primeiro Emprego- PEPE. e 143/95, que con
cede incentivo tributário ao empregador participante do 
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Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego - PEPE. 
Sen. João França. ............................................................ .. 

Parecer oral, ao PLS n2142195, que cria o Progra
ma de Estímulo ao PrimeirO Emprego - PEPE. Sen. Pe-
dro Simon .......• - .............................................................. :. 

Parecer oral, ao PDL n2187/95 (n2100!95, na ori
gem), que aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Cruzeiro FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Londrina (PR). Sen. Osmar Dias ................................. · 

Parecer n2 349/96-Comissão Diretora.. que dá ce
dação final ao PDL n' 187/95 (n' 100/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a pemússão outoQ;Clda à 
Rádio Cruzeiro FM Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 

Londrina (PR). Sen. Ney Suassuna. ·-························ ...... 
Parecer Oial, ao PDL n' 10/96 (n" 170/95, na ori· 

gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Companhia Catarinense de Rádio e Televisão para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na cidade de Joinville (SC). Sen. Vilson Kleinü-
bing .................................................................................. . 

Parecer o!!. 350/96-Comissão Diretora. apresentan
do redação final ao PDL ~ 10/96 (o!!. 170/95, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Companhia Catarinense de Rádio e Televisão para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na cidade de Joinville (SC). Sen. Ney Suassuna 

Parecer oral, ao PDL n' 21/96 (n" 176/95, na ori· 
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à !Udio JOinal de Arnambal Ltda., para explorar ser· 
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Arnambaí (MS). Sen. Ramez Tebet. ............................... .. 

Parecer n2 351/96-Comissão Diretora, apresenta 
redação final do PDL n' 21/96 (n' 176/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Jornal de Amambaí Uda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Arnambal (MS). Sen. Ney Suassuna. .............................. . 

Parecer o.!!. 352196-Comissão Diretora, apresenta 
redação final ao PLC n" 139/95 (n' 4555194, na ori· 
gem), que dispõe sobre o piso salarial de médicos e ci~ 
rurgiões-d.entistas. Sen. Odacir Soares ................. - ......... . 

Parecer n2 353/96-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o Ofício S n2 49/96, que encaminha solici
tação da Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS), 
para que possa contratar operação de crédito junto à FI
nanciadora de Estudos e Projetes- FINEP, no valor de 
R$1.329.620,07 (um milhão, trezentos e vinte e nove 
mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos). destinada a 
realizar a }.!. etapa do Plano Diretor de Transporte Urba-
no de Campo Grande. Sen. Ramez Tebet ...................... .. 

Parecer n2 354/9CH:omissão de Assuntos Econô
micos, sobre o OfíciO S 46/96, do Govemãdor do Estado 
de Minas Gerais. solicitando autorização do Senado Fe
deral para a emissão de Letras Fmanceiras do Tesouro 
do Estado de Minas Gerais - LFTM.G, com base na Re
solução n2 69/95, do Senado Federal. Sen. Júnia Marise. 
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Parecer n2 355/96-Comissão de Relações Exterio-. 
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 53194 (n" 119/91, 
na origem), que aprova os textos das Convenções nS!i 
163,164,165,166, da Organização Internacional do Tra-
balho. Sen. Artur da Távola ............................................ . 

Parecer :n2 356196-Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o PDL nf!. 53194 (n2119/91, na origem), que apr<r 
va os textos das Convenções rP 163~164,165 e 166. da 
Organização Internacional do Trabalho. Sea Emilia Fer-
nandes ................................................................................ -

Parecer ~ 357/96-Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 53/94 (n" 119/91, 
na origem), que aprova os textos das Convenções ~ 
163,164,165,166, da Organizaç!o Internacional do Tra-
balho. Sen. Artur da Távola. ............................................ . 

Parecer n2 358196-Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Requerimento no 543/96, 
que propõe voto de louvor à Organização dos Estados 
Americanos pela concessão ao Senador Darcy Ribeiro 
do Prêmío lnteramericano de Educação Andrés Bello. 
Sen. Benedita da Silva. .................................................... . 

Parecer :n2 359/96-Comissão de Relações Exterio
res e Defesa NacionaL sobre o PDL n2. 27/96 (n2 200/95, 
na origem), que aprova o texto do Acordo de Coopera
ção Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Namibia, em Brasília, em 713/95. Sen. Benedita 
da Silva. ..........................•..........•......•.•....•.••••..•.••...........•.. 

Parecer n2 360/96-Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n2 33/96 (nf!. 202195, 
na origem), que aprova o texto do Acordo Internacional 
do Cacau, de 1993, assinado em 2/'U94, na sede da Or
ganização das Nações Unidas, em Nova Iorque. Sen. 

Bernardo Cabral ..•. ~··························-······························· 
Parecer n2 361/96-Comissão de Relações Exterio

res e Defesa Nacional, sobre o PDL o!!- 35/96 (~ 221/95, 
na origem), que aprova o texto da Resolução (42) 3 da 
Assembléia Geral do Instituto Internacional para a Uni
ficação do Direito Privado-UNIDROIT, adotada em sua 
4~ Sessão, em 12/12189. pela qual se introduz emenda 
ao § 1~ do artigo VI e de seu Estatuto Orgânico. Sen. 
Bernardo Cabral ............................................................... . 

Parecer n" 362/96-Comíssão da Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 36/96 (n" 232195, 
na origem), que aprova o texto do Convênio de Sede da 
Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana -
RITLA. celebrado no Rio de Janeiro, 419195. Sen. Lúcio 
Coelho ........................................................... -.................. . 

Parecer ~ 363/96-Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n2 37/96 (nf!. 222195, 
na origem), que aprova o texto do Acordo sobre Servi
ços Aéreos.. celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Me
xicanos, em Brasília, em 26/3/95. Sen. Flaviano Melo. ..• 

Parecer nS!: 364/96-Comissão de Assuntos Econô
mícos, sobre o Oficio S n" 61/96 (n' 1.878/96, na ori
gem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil. en
caminhando proposta de contratação de operação de cré-

Pág-

dito externo, com a garantia da República Federativa do 
Brasil, entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, no va
lor de US$150 milhões, destinados à implementação do 

550 Programa de U!banização e Verticalização de Favelas -
Prover/Cingapura. Seo. Esperidião Amin ....................... . 

Parecer n2 365/96-Comissão Diretora, apresenta 
redação do vencido. para o turno suplementar, do Subs
titutivo do Senado ao PLC n263/93 (~ 1.858/91, na ori-

--553 gem), que modifica a redação do art. 22 da Lei ~3.999, 
de 15/12161, que altera o salário-mínimo dos médicos e 

cirurgiões-dentistas. Sen. Ney Suassuna. ·············-·········· 
Parecer n2 366196-Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre as emendas apresentadas, em turno suplementar, 
556 ao Substitutivo do Senado ao PLC n2 41/91 (~ 1.626-

C/89, na origem), que dispõe sobre a proteção do traba
lho doméstico. Seo. Jonas Pinheiro.···~······················· ..... 

Parecer n2 367/96-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre as emendas apresentadas, em turno suple
mentar, ao Substiblti.vo do Senado ao PLC n2 41/91 (n2 

557 1.626-C/89, na origem), que dispõe sobre a proteção do 
trabalho doméstico. Sen. Ney Suassuna. ......... ·-··-···-···· 

Parecer fi'!. 368196-Comissão Diretora, apresenta 
redação final ao PR n2 71/96, que autoriza o Estado de 
Minas Gerais a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do 
Estado de Minas Gerais - LFrMG, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Divida Mobiliária do Estado, ven-

557 cível no 22 semestre de 1996. Seu. Ney Suassuoa. .. ·-······ 
Parecer o~ sobre Ofício n2 S/51/96, através do 

qual o Banco do Brasil encaminha solicitação do Muni~ 
cípio do Rio de Janeiro a fim de que possa emitir Lelras 
Fmanceiras do Município do Rio de Janeiro- LFIMRJ, 
cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobi-

558 liária do Municípío, vencível no 2!!. semestre de 1996. 

Sen. Nabor Júnior. ································•·······-··········~······ 
Parecer n2 369/96-ComissãO Diretora, apresenta 

redação final ao PR n2 73/96, que autoriza o Município 
do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Município do Rio de Janeiro-LFIMRJ, cujos recur
sos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do 
Município, vencível no I~ semestre de 1996. Sen. Ney 

559 ___ Suassuna. ······--································································ 
Parecer oral, sobre a Emenda n" 1-PLEN, ao PR 

n2 72196, que autoriza a Prefeirura Municipal de São 
Paulo a contratar operação de crédito externo junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, no va
lor de US$150 milhões, destinados à implementação do 

560 Programa de Urbanização e Verticalização de Favelas -
Prover/Cingapura. e autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia referente à mesma operação. 
Sen. Esperidião Amin ....................................... - ............ .. 

Parecer JJ!!. 370196-Comissão Diretora, apresenta 
redação final ao PR n2 7'll96, autoriza a Prefeitura Mu-

560 nicipal de São Paulo a contratar operação de crédito ex
temo junro ao Banco Interamericano de Desenvolvimen
to- BID, no valor de US$150 milhões, destinados à im
plementação do Programa de Uroanização e Verticaliza
ção de Favelas - Prover/Cingapura. e autoriza a Repú-
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blica Federativa do Bxasil a conceder garantia referente 
à mesma operação. Sen. Ney Suassuna. .......................... . 

Parecer o' 371J96..Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o PDL ~ 40196. que susta os Decretos 
rf'l' 1.498 e 1.499195,""' reavaliam as anistias con::edidas pela 
Lei o' 8.878, de 11/5/194. Sen. José Edualdo Duna. ............ . 

Parecer ff! 372196-Comissão de Assuntos Econó
micos. sobre o PLS r#- 213/95, que cria a Zona de Livre 
Comércio do Município de Ponta Porã, Estado de Mato 
Grosso do Sul Sen. Uício Coelho ..•..•••...............•.. -......... . 

Parecer n!:!. 373196-Comissão de Assuntos Econô
micos. sobre o PLS JR. 214195~ que cria a Zona de Livre 
Comércio do Muníc!pío de Corumbá. Estado de Mato 
Grosso do Sul. Sen.!Jício Coelho ........... :.: ......... :.:.: ...... . 

PARTIDOPOÚTICO(VideCONVENÇÃOMUNIOPAL) 

Repudiando a tentativa de responsabilidade o ParM 
tido dos Trabalhadores pela tragédia em favela de São 
Paulo e pelo conflito entre sem-terra e os fazendeiros. 
Sen. José Eduardo Dutra. ................................................ . 

Apoio do Partido Social Brasileiro à greve geral a 
ser deflagrada no dia21/6196. Sen. Ademir Andrade. ..... 

POÚCIA FEDERAL 

Apelo ao Governo Federal no sentido de que ree
xamine. com a urgência que o assunto requer, as suas 
prioridades orçamentárias e socorra a Polícia Federal. 
Sen. José Ignácio Ferreira. ............... - .............. - .............. . 

Informando :à Casa sobre o Oficio do Presidente 
do Consellio Diretor da ADPF; referente à interdição da 
Superintendência da Polícia Federal do Espfrito Santo. 

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

POÚTICA ECONÔMICO FINANCEIRA (Vide GREVE) 
Criticando a busca de benefícios eleitoreiros no 

gerenciamento de pobücas econômicas no atual gover-
no. Sen. Lauro Campos.·····································-············· 

Comentários sobre a estabilização da economia e 
das taxas inflacionárias relativamente baixas. Sen. Espe-
ridião Amin. ·············-······················································ 

Reflexão sobre o Plano Real que completará dois 
anos. em 30/6196. Sco. Eduardo Suplicy ......................... . 

POLITICA INTERNACIONAL 

Comentários ao Governo Iraquiano e a Organiza
ção das Nações Unidas - ONU, que acabaram de assinar 
acordo que suspende o embargo comercial imposto ao 
Iraque pela invasão .do Kuwait. Sen. Gilberto Miranda .. 

POLÍTICA SOCIAL 

Comentando o trabalho intitulado O Município e 
a Cidadania. Sen. Bernardo Cabral ................................. .. 

PONIE (Vide CRÉDITO SUPLEMENTAR 

PRESIDEN1E DA REPÚBLICA 
Críticas ao discurso do Presidente Fernando Hen

rique Cardoso, aos estagiários da Escola Superior de 
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Gu~ onde,. entre outros pontos, defende o Proer. Sen. 
Eduardo Suplicy ............................................................. .. 

PRISÃO 

Comentando que foi decretada a prisão de diri
gentes da Clínica Santa Genoveva. no Rio de Janeiro. 
Sen. Ney Suassuna. ......................................................... .. 

PRODUTO QUÍMICO 

Comentando projeto que proíbe o uso de anaboli-
zantes em bovinos. Sen. Osmar Dias ............................... . 

(PROER) (Vide PRESIDEN1E DA REPÚBUCA) 

PROJETO DE LEI (Vide VOTO EM SEPARADO) 

Discutindo o PLC n2 112/92 (o' 2.802192, na ori
gem), que altera os §§ 1.!! e 22 e acrescenta§§ 3.!!.4_!!..S: e 
6.!! ao art.. 389 do Decreto-Lei n2 5.452. de 115/43. Sen. 
Benedita da Silva ........................................................... . 

Discutindo a redação final do PLC n° 85/93 
(n° 2.303195. na origem). que dá nova redação aos arts .. 

825.841,845, ll46, 847, 848 e 849da Consolida-
ção das Leis do Trabalbo. Sen. Eduardo Suplicy ........... . 

PLS :n2 133196. que dispõe sobre a participação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na im
plantação da reforma agrária. Sen. José Eduardo Vieira.. 

PLS n2 134196, que dispõe sobre a propaganda de 
bebidas alcoólicas e derivados do tabaco, através dos 
meios de comunicação. Sen. Odacir Soares ................. - •• 

Encaminhando a votação do PLC n° 4/96 
(n° 1.156195, na origem), de iniciativa do Presidente do 
República, que regulamenta o inciso XII. parte final, do 
art. 5• da Coustituição Federal Sen. José lgnácio Ferrei-
ra. .................................................................................... .. 

Encaminhando a votação do PLC no 4/96 
(n° 1.156/95, na origem), de iniciativa do Presidente do 
República. que regulamenta o inciso XII, parte final, do 
art. soda Constituição Federal. Sen. Pedro Simon .......... . 

Encaminhando a votação do PLC ne 4/96 
(n" Ll56/95, na origem), de iniciativa do Presidente do 
República. que regulamenta o inciso XII, parte final, do 
art. SS. da Constituição Federal. Sen. Bernardo Cabral .... 

Encaminhando a votação do PLC n.!!. 4/96 
(o.!!. 1.156/95, na origem), de iniciativa do Presidente do 
República., que regulamenta o inciso XII, parte final. do 
art. 55! da Constituição Federal. Sen. Jefferson Peres ..••... 

Encaminhando a votação do PLC n2. 4/96 
(n2.1.1S6/95, na origem), de iniciativa do Presidente do 
República. que regulamenta o inciso XII, parte fmal, do 
art. 52 da Constituição Federal. Sen. Romeu Tuma. ......... 

PLS n2135196, que altera a redação do art 224 do 
Decreto-Lei n2 2.848, de 7112/40 (Código Penal). Sen. 
Benedita da Silva ........................................................... .. 

PLS n.!!. 136/96. que acresceilta dispositivos ao 
art. 35 da Lei n• 9.250, de 26/12/95, que altera ale
gislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá 
outras providências, para considerar o estudante es
trangeiro,. participante de programa de intercâmbio, 

Pág. 

292 

584 

638 

42 

53 

214 

216 

225 

226 

226 

226 

323 



dependente do contribuinte que o abrigue. Sen. Hugo 
Napoleão ................................•.•.•..• -·····--·······--···-..... 

PLS Ji!. 137/96, que altera o limite para redução, 
da base de cálculo do imposto de renda,. pessoa física, de 
despesas com educação, a que se refere a alínea b do in
ciso ll doart. 8' da Lein" 9.250, de 26/12195. Sen. Hugo 
Napoleão ............................ - ......................... - ...... __ _ 

PLS n2 138196, dispõe sobre o pagamento e reco
lhimento de tarifas aeroportuárias. Sen. João Rocha_ ..... 

Pl.S r#-139/96, que institui o seguro-periculosida
de para os empregados do setor de energia elétrica que 
exercem atividades, em condições de periculosidade~ 
conforme definição estabelecida pela Lei n" 7.369, de 
20/9/95. Seo. Flaviano Melo ........................................ --

PLS ri! 140/96, que dispõe sobre a dedução da 
base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas,. 
de despesas com dependente quando filho adotivo, nas 
condições especificadas. Sen. Jefferson Peres ................ .. 

PLS n" 141196, que alteJ:a a Lei n2 7.505, de 
217186~ estendendo benefícios fiscais para área educacio-
nal. Sen. Júlio Campos ................... - ..... _ ....... _._ ............ . 

PLS n2 142196, estende o benefício do seguro-de
se.m:prego ao pequeno produtor rural. Sen. Jo~ ~uardo 
VIC1I'3. •••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••• ,. ••••••••••• --·····---·-

PLS n" 143/96. que define a função e o mercado 
de trabalho do securitário. Sen. Regina Assumpção ..•..... 

PLS n2 144/96, qoe altera a Lei n2 5.700, de 
1/9nl, que dispõe sobre a reforma e a apresentação dos 
Símbolos Nacionais. Sen. Júlio Campos. ··············--·-· 

PLS rf! 145/96, que- dispõe sobre o refinancia
mento pelo tesouro nacional, de dívidas na forma que 
indica. Sen. Humberto Lucena. ...............................• -·

PLS n2 146/96, que dispõe sobre o regime tributá-
rio, cambial e administrativo das Zonas de Processamen
to de Exportação. Sen. Joel de Hollanda ·····················-·· 

Necessidade de que seja aprovado o PLS ri! 
295/95, qoe institui o Programa Nacional de Seguro Ru-
ral. Sen. Edison Lobão ...................................... ---

PLS n" 147/96, fixa critrnos para aplicação dos 
recursos do Crédito Educativo. altera a Lei n2 8.436, de 
25/6/92. Seo. Waldeck Ome!as ...................................... _. 

PLS n2-148/96, dispõe sobre incentivos fiscais di
ferenciados para a capacitação tecnológica no Norte e no 
Nordeste, qoe altera as Leis n2 8.248/91 e n" 8.661/93. 
Sen. Waldeck Ornelas ................................ - ...... ----

PROJETO DE RESOLUÇÃO (Vide CEGRAF) 
PR rf'. 67/96, autoriza o Ceg,af a publicar edições 

histórico-culturais. Sen. Casildo Maldaner. ··········-···-
PR n2 68196, que autoriza o Estado do Rio de Ja

neiro a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Fman
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, 
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 
22- semestre de 1996. Sen. Ney Suassuna. ........................ . 

Discutindo o PR n2 68/96, que autoriza o Estado 
do Rio de Janeiro a emitir~ mediante ofertas públicas, 
Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro- LFfRJ, destinadas ao giro de sua dívida mobiliá-
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ria vencível no 22 semestre de 1996. Sen. Benedita da 
Silva. ............................................. ·-········--·--.. --

Discutindo o PR n.5!: 68/96, que autoriza o Estado 
do Rio de Janeiro a emitir, mediante ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro- LFfRJ, destinadas ao giro de sua dívida mobiliá
ria vencível no 22 semestre de 1996~ Sen. Lauro Cam-
pos ........ - ...... ___ ........ -·-:-:-:-~ 

DiscUtindo o PR _n2 68196, que autoriza o Estado 
do Rio de Janeiro a emitir, mediante ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro- LFTRJ, destinadas ao giro de sua dívida mobiliá
ria vencível no 22 semestre de 1996. Sen. Ney Suassuna. 

Discutindo o PR ri! 68196, que autoriza o Estado 
do Rio de Janeiro a emitir, mediante ofertas públicas, 
Letras Fínanceiras do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neíro- LFTRJ, destinadas ao giro de sua dívida mobiliá
ria vencível no 22 semestre de 1996. Sen. Vilson Kleinü-
bing ..... - ................................ ·-·-· 

Discutindo o PR n2 68196~ que autoriza o Estado 
do Rio de Janeiro a emitir~ mediante ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro- LFI'RJ, destinadas ao giro de sua dívida mobiliá
ria vencível no T- Semestre de 1996. Sen. José Fogaça. ..• 

Discutindo o PR n2 68196. que autoriza o Estado 
do Rio de Janeiro a emitir~ mediante ofertas públicas, 
Letras F"manceiras do Tesouro do Estado do Rio de Ja
neiro-LFTRJ, destinadas ao giro de sua dívida mobiliá
ria vencível no :2.!: semestre de 1996. Sen. Artur da Távo-
la .......................... -...... _ .............. _____ _ 

Discutindo o PR ri! 69196. autoriza o Estado de 
Alagoas a realizar operação de crédito externo, mediante 
emissão e lançamento de Secured Global Notes, no mer
cado internacional, no valor de US$160,000,000.00 
(cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos), 
equivalentes a R$155.744.000,00 ( cento e cinqüenta e 
cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil reais). 
cotados em 1211196. Sen. José Fogaça .......................... .. 

Discutindo o PR ri! 69196, que autoriza o Estado 
de Alagoas a realizar operação de crédito externo. me
diante emissão e lançamento de Secured Global Notes, 
no mercado internacional, no valor de 
US$160,000..000-00 (cento e sessenta milhões de dólares 
norte-americanos), equivalentes a R$155.744.000.00 ( 
cento e cinqüenta e cinco milhões, setecentos e quarenta 
e quatro mil reais), cotados em 1211/96. Sen. Epitacio 
Cafeteira.......................... .. ... _ .. _ .. __ _ 

Discutindo o PR n2: 69/96, que autoriza o Estado 
de Alagoas a realizar operação de crédito externo, me
diante emissão e lançamento de Secured Global Notes, 
no mercado internacional. no valor de 
US$160,000,000.00 (cento e sessenta milhões de dólares 
norte-americanos). equivalentes a R$155.744.000,00 ( 
cento e cinqüenta e cinco milhões, setecentos e quarenta 
e quatro núl reais), cotados em 12/1/96. Sen. Humberto 
Lucena ............................... _ .......... ------· 

Discutindo o PR n2 69/96, que autoriza o Estado 
de Alagoas a realizar operação de crédito externo, me-
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X 

diante emissão e lançamento de Secured Global Notes. 
no mercado internacional, no valor de 
US$160?000,000.00 (cento e sessenta milhões de dólares 
norte-americanos). equivalentes a R$155.744.000,00 ( 
cento e cinqUenta e cinco milhões, setecentos e quarenta 
e quatro mil reais), cotados em 12/1/96. Sen. Romeu 

Tuma. .....•.... ·-······-············································· ... ······ 
Discutindo o PR n' 69/96, autoriza o Estado de 

Alagoas a realizar operação de crédito externo, mediante 
emissão e lançamento de Secured Global Notes, no mer
cado intemaciooal. no valor de US$160,000,000.00 
(cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos), 
equivalentes a R$155.744.000,00 ( cento e cinqüenta e 
cinco mílh~ setea:ntos e quarenta e quatro nul reaiS). 
cotados em 12/1/96. Sen. Lauro Campos .....................•... 

PR ~ 70196. autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Grande (MS), a contratar operação de crédito, 
junto à Fmanciadora de Estudos e Projetos- F1NEP, no 
valor de R$1.329.620,07 (um milhão, trezentos e vinte e 
nove ~ seisceilto$ e vinte reais c sete centavos). Sen. 
Ramez Tebet. ....... -·-···········································-····-··-

PR n!!:71196. que autoriza o Estado de Minas Qe.. 
rais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Minas Gerais - LF1'MG, cujos recursos serão destinados 
ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 2.2 
semestre de 1996. Sen.. Jtínia Marise. ...•••.••..................•... 

PR n2 7'2196, autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo a contratar operação de crédito externo junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, no 
valor de US$150 milhões, destinados à implementação 
do Programa de Urbanização e Verticalização de Fave
las - Prover/Cmgapma. e autoriza a República Federati
va do Brasil a conceder garantia referente à mesma ope-
ração. Sen. Esperidião Amin. ........................................... . 

Parabenizando a Comissão Diretora, pela aprova
ção do projeto de resolução do Senado que cria a Rádio 
S"efiado. Sen. Bernardo Cabral.······························-·······-

PR ~ 73/96, que autoriza o Município do Rio de 
Janeiro a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do Muni
cípio do Rio de Janeiro- LFIMRJ, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Município, 
vencível no 22 semestre de 1996. Sen. Nabor JúniOr ....... 

Discutindo o PR ~ 721%, que autoriza a Prefeitu
ra Municipal de São Paulo a contratar operação de crédi
to externo junto ao Banco Interamericarw de Desenvol
vimento- BID, no valor de US$150 milhões, destinados 
à implementação do Programa de Urbanização e Verti
calização de Favelas - Prover/Cingapura, e autoriza a 
República Federativa do Brasil a conceder garantia refe-
rente à mesma operação. Sen. José Eduardo Outra ........ . 

Discutindo o PR rf! 72196, autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo a contratar operação de crédito 
externo junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento - BID. no valor de US$150 milhões, destinados à 
implementação do Programa de Urbanização e Verticali
zação de Favelas - Prover/Cingapura, e autoriza a Repú
blica Federativa do Brasil a conceder garantia referente 
à mesma operação. Sen. Lauro Campos ........ --... ··-··-·" 

Pág. 

344 

345 

539 

540 

562 

582 

694 

697 

699 

Pág. 

Discutindo o PR rf! 71196, que autoriza a Prefeitu~ 
ra Municipal de São Paulo a contratar operação de crédi-
to externo junto ao Banco Interamericano de Desenvol-
vimento- BID~ no valor de US$150 milhões. destinados 
à implementação do Programa de Urbanização e Verti-
calização de Favelas - Prover/Cingapura. e autoriza a 
República Federativa do Brasil a conceder garantia refe-
rente à mesma operação. Sen. Eduardo Suplicy ............... 699 

Discutindo o PR n2 7'2196, autoriZa a Prefeitura 
Municipal de São Paulo a contratar operação de crédito 
externo jWlto ao Banco Interamericano de Desenvolvi-
meoto -BID, no valor de US$150 milhões, destinados à 
imp1emeotação do Programa de Urbanização e Verticali-
z.ação de Favelas- Prover/Cingapura, e autoriza a Repú-
blica Federativa do Brasil a conceder garantia referente 
à mesma operação. Sen. José Serra. ................................. 700 

Discutindo o PR n2 72196, autoriza a Prefeitura 
Muuicipal de São Fauio a oontratar operação de crédito 
externo junto ao Banco Internmericano de Desenvolvi-
mento- BID~ no valor de US$150 milhões, destinados à 
implemeotação do Programa de Urbanização e Verticali-
zação de Favelas - Prover/Cingapura. e autoriza a Repú-
blica Federativa do Brasil a conceder garantia referente 
à mesma operação. Sen.. Romeu Tuma. ............................ 702 

Discutindo o PR n2 7'l196, que autoriza a Prefeitu-
ra Municipal de São Paulo a contratar operação de crédi-
to externo junto ao Banco Interamericano de Desenvol-
vimento- BID, no valor de US$150 milhões, destinados 
à implementação do Programa de Urbanização e Verti-
calização de Favelas - Prover/Cinga~ e autoriza a 
República Federativa do Brasil a conceder garantia refe-
rente à mesma operação. Sen. Epitacio Cafeteira. ........... 702 

Discutindo o PR rf! 72/96, que autoriza a Prefeitu-
ra Municipal de São Paulo a contratar operação de crédi-
to externo junto ao Banco Interamericano de Desenvol-
vimento- BID, no valor de US$150 milhões., destinados 
à implementação do Programa de Urbanização e Verti-
calização de Favelas - ProverJCingapura. e autoriza a 
República Federativa do Brasil a ·conceder garantia refe-
rente à mesma operação. Sen. Júnia Marise._ .................... 703 

Encaminhando a votação s-obre o PR n2 721%, 
que autoriza a Prefeitura Munícipal de São Paulo a con-
tratar opemção de crédito externo junto ao Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento - BID, no valor de 
US$150 milhões, destinados à implementação do Pro-
grama de Urbanização e Verticalização de Favelas - Pro-
ver/Cingapura. e autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia referente à mesma operação. 
Sen. Roberto Freire ................ ~ .. ·~·-~-~ 705 

Encaminhando a votação do PR n!! 72196~ que au-
toriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento- BID. no valor de US$150 
milhões. destinados à implementação do Programa de 
Urbanização e Verticalização de Favelas- Prover/Cin-
gapura. e autoriza a República Federativa do Brasil a 
conceder garantia referente à mesma operação. Sen. Es-
peridíão Alllin. ................................... ~··-·--·----· 706 



Encaminhando a votação do PR n<> 7'1J96, que au
toriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Interameri
cano de Desenvolvimento - BID, no valor de US$150 
milhões,. destinados à implementação do Programa de 
Urbanização e Verticalização de Favelas- Prover/Cin
gapura, e autoriza a República Federativa do Brasil a 
conceder garantia referente à mesma opetaÇão. Sen. José 

Eduardo Outra·······-···································--··-··--···-
Encaminhando a votação do PR n<3 7'JJ96. que au

toriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Interameri
cano de Desenvolvimento - BID. no valor de US$150 
milhões. destinados à implementação do Programa de 
Urbanização e Verticalização de Favelas- Prover/Cin
gapura,. e autoriza a República Federativa do Brasil a 
conceder garantia referente à mesma operação. Sen. Ro-
berto Requião. ································-······· ... ·-·--·--. -

Encaminhando a votação do PR ~ 72196, que auto
riza a Prefeibua Municípal de São l'alllo a contratar opera
ção de crédito externo junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID. no valor de US$150 milhões, 
destinados à implementação do Programa de Urbanização e 
Verticalização de Favelas- Prover/Cingapura, e-autoriza a 
República Fedecalíva do Brasil a conceder garantia refereo-
te à mesma operação. Sen. Hugo Napoleão ........................ . 

Encaminhando a votação sobre o PR n° 72196, au
toriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Interameri
cano de Desenvolvimento- BID, no valor de US$150 
milhões, destinados à implementação do Programa de 
Urbanização e Verticalização de Favelas- Prover/Cin
gapura. e autoriza a República Federativa do Brasil a 
cvoceder garantia referente à mesma operação. Sen. José 

Serra. ······································-···-···----·--··--

PROTESTO (Vi:le COMISSÃO DE ASSuNTOS ECQ. 
NÔMICOS) 

RADIODIFUSÃO 

Necessidade de regulamentar o mais rápido possí
vel os serviços de radiodifusão livre e comunitária Sen. 

Benedita da Silva ······························-·· ... ··-·-·---

RECURSOS HíDRICOS 

Necessidade de se elaborar uma lei que disponha 
sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e estabe
leça o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

HídricoS- Sen. Bernardo Cabrnl. ··················-···············-· 
Necessidade de se elaborar uma lei que disponha 

sobre a Poütica Nacional de Recursos Hídricos e estabe
leça o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos.(Republicação) Sen. Bernardo Cabrnl .............. . 

REFORMA ADMINISTRATIVA 
Interpelando o Ministro Luiz Carlos Bresser Pe

reira. sobre o Projeto de Reforma Administrativa do Go-
verno Federal. Sen. Lauro Campos ...... ·-·-·---······-·-··-· 
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Prestando esclarecimentos e informações sobre o 
Projeto de Reforma Administrativa do Governo Federal. 
Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. ............................. . 

Interpelando o Ministro Luiz Carlos Bresser Pe
reira, sobre o Projeto de Reforma Administrativa do Go-
verno Federal. Sen. JUnia Marise. ................................... . 

Interpelando o Ministro Luiz Carlos Bresser Pe
reira, sobre o Projeto Administrativo do Governo Fede-
ral. Sen. Eduardo Suplicy ................................................. . 

Interpelando o Ministro Luiz Carlos Bresser Pe
reira. sobre o Projeto de Reforma Administrativa do Go
verno Federal. Sen. Jefferson Peres ..... ·-·························· 

IÕ.terpelando o :Ministro--Luiz Carlos Bresser Pe~ 
reira, sobre o Projeto de Reforma Administrativa do Go
verno Federal. Sen. José Fogaça ......................•..•..•... ·-···· 

Interpelando o Ministro Luiz Carlos Bresser Pe-
reira. sobre o Projeto de Reforma Administrativa do Go-
verno Federal. Sen. Bernardo CabraL ............................. . 

lnterpelaodo o Ministro Luiz Carlos Bresser Pe
reira. sobre o Projeto de Reforma Administrativa do Go-
verno Federal. Seu. Marluce Pinto. ····························-

. lnterpelaodo o Ministro Luiz Carlos Bresser Pe
reira. sobre o Projeto de Reforma Administrativa do Go-
verno Federal. Sen. Sebastião Rocha ............................. . 

Interpelando o Ministro Luiz Carlos Bresser Pe
reira. sobre o Projeto de Reforma Administrativa do Go
verno Federal. Sen. Emilia Fernandes .............................• 

lnterpelaodo o Ministro Luiz Carlos Bresser Pe
reira,. sobre o Projeto de Reforma Administrativa do Go
verno Federal. Sen. Pedro Simon.········-·····-····················· 

REFORMA AGRÁRIA 

Questão da reforma agrária no Brasil. Sen. Rober-
to Freire .......................................... ·-----·-··· 

Necessidade de agilização da reforma agrária. 
Sen. Jefferson Peres.············~···········-·-··---

REGIÃO AMAZÔNICA 
Alerta sobre a compra de terras por grandes ma

deireiras., oriundas da Malási~ para exploração de ma
deira na Região Amazônica. Sen. Marina Silva .........•... 

RELATOR 
Comunicando haver relatado na Comissão de As

suntos Econômícos o PLC ~ 41191. que dispõe sobre a 
proteção do trabalho doméstico. Sen. Ney Suassuna. ..... . 

RELATÓRIO 
Comentando relatório da ONU, 1995, principal

mente com relação às posições do Brasil. no concernen
te ao desenvolvimento humano. Sen. Ney Suassuna ••... 

Radiografia pormenorizada da situação brasiliira 
mostrada no Relatório de 1995, da Organização das Na-
ções Unidas. Sen. Bernardo Cabral ........................... - .. 

Recebimeoto da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro, de alguns relatórios de sua Comissão de 
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Saúde sobre visitas a diversas clínicas. Sen. Benedita da 

Silva. ···············--·--··-··································-··-······-· 
Relatório n!! 2196-Comissão Parlamentar de In-

quérito. destinada a apurar denúncias veiculadas na im
prensa nacional sol:e a atividade de mineração no Bra-
sil. Sen. Romero Jtd. ...................................................... . 

Comentários ao relatório elaborado pela ONU e 
pelo IPEA sobre desenvolvimento humano no Brasil. 
Sen. Freitas Neto.·-··················································· .. ·· 

Comentários ao relatório da ONU sobre desen-
volvimento buroanono Brasil. Sen. José Fogaça ........... . 

Divulgação do relatório da ONU sobre desenvol
vimento humano no Brasil. em que cita a Região Nor
deste como a mais pobre do BrasiL Sen. Waldeck Orne-

las. ----... ----·-··-····························-····--················· 
Comentários ao relatório divulgado pela ONU so

bre o índíce de desenvolvimento social em diversos paí-
ses do mundo. Sen. Guilherme Palmeira ......................... . 

Relatório solxe viagem que fez como observador, 
às eleições presideociais e municipais na União Soviéti-
ca. Sen. Roberto Ri:qnião .......•........... ·--··········-·· .. ·-······ 

Comentários ao Relatório sobre o Desenvolvi
mento Humano no Brasil 1995, documento apresentado 
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Ata da 83ª Sessão Não Deliberativa 
em 3 de junho de 1996 

2ª $essão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Valadares, Valmir Campe/o 

Vilson' K/einübing e José Roberto Arruda 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - De
claro aberta a sessã::.. 

Sob. a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Valrnir Campelo) - A 
Presidência recebeu· o Aviso n• 493-GPfTCU, de 30 
de maio de 1996, do Presidente do Tribunal de Con
tas da União, encaminhando o Relatório sobre as 
Contas do Govemo da República, relativas ao exer
cfcio de 1995,~_o Parecer Prévio aprovado pelo Tribu
nal na Sessão Extraordinária, realizada em 30 de 
maio próximo passado, e as Declarações de Voto 
emitidas pelos Ministros daquela Corte. 

O expediente será encaminhado à Comissão 
Mista de Plan,os, Orçamentos Públicos e Fiscaliza: 
ção. .• 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

é o seguinte o expediente recebido: 

<·>AVISO N" 493-GPrrcu 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador José Samey 

Em 30 de maio de 1996 

Presidente do Congresso Nacional 
Brasma-DF 

Exoelentfssirno Senhor Presidente do Congres
so Nacional, 

Encaminho a Vossa Excelência, dentro do pra
zo estabelecido no artigo 71 inciso I, da Constituição 
Federal, o Relatório sobre as Contas do Governo da 
República, relativas ao exercfcio de 1995, elaborado 
pelo Excelentfssimo Senhor Ministro Homero San
tos, o Parecer Prévio aprovado pelo Tribunal na 
Sessão Extraordinária realizada nesta data e as De
clàrações de Voto emttidas pelo Ministro desta Corte. 

Dessa forma, restituo as contas daquele exer
cfcio prestadas pelo Exoelentfssimo Senhor Presi
dente da República, e enviadas a este Tribunal por 
intermédio do OF. N• 206/96-CN-SF, dessa prece· 
dência, cm 17 de abril de 1996. 

Oportunamente enviaJei a vossa Exoel.<')ncia a 
Ata da referiüa Sessão Extraordinária · 

Respe~osamente, Marcos Vlniclos Vi laça, 
Presidente. 

r) O Relatório, o Parecer Prévio e as Deciamções de Voto serão 
publicados em suplemento à presente edição. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Cempelo) - A 
Presidência recebeu o Aviso n• 498, de 1996, de 30 
do corrente, do Tribunal de Contas da União, enca
minhando o relatório das atividades do referido Tri
bunal, referente ao 1• trimestre do ano em curso. 
(Diversos n• 49, de 1996) 

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 325 do Regimento lntemo, determi
nou a republicação dos pareceres e da Resolução n• 
36, de 1996, originária do Projeto de Resolução 
n• 56, de 1996. 

Sobre a mesa, comunicações que passo a ler. 

São lidas as seguintes: 

Brasma, 3 de junho de 1996 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador José Samey 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que reassumo 

minhas funções de Senador da República, repre
sentante do Estado de São Paulo pelo Partido da 
Social Democracia Brasileira a partir desta data, ten
do em Vista meu afastamento do cargo de Ministro 
de Estado do Planejamento e Orçamento. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência meus protestos de consideração e 
apreço. -Senador José Serra. 

Brasma, 31 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 7" do art. 65 e parágrafo único 

do art. 66, do Regimento Interno, comunico a V. Ex" 
~que o nobre Senador Lucfdio Portella estará respon
dendo pela Lideran2a do PPB até o dia 11 ~6-96. 
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Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
estima e consideração. - Senador Esperldlão 
Amln, líder do PPB em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - As 
comunicações lidas vão à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu

cena. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca

bral, em permuta com o Senador Valmir Campelo. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho amiú
de destacado a luta que travamos, todos nós ama
zonenses ali nascidos e os que fizeram do Amazo
nas seu segundo estado, para o fortalecimento da 
Zona Franca de Manaus. Corno bem acentua o eco
nomista Ronaldo Bomfim, um dos grandes especia
listas na matéria: 

"A Zona Franca de Manaus não é um 
mero ciclo económico, como a borracha e 
outros produtos do setor primário (juta, por 
exemplo) foram no passado. É um processo 
que se fortalece dia a dia e se adapta com 
eficiência às mudanças verificadas na eco
nomia. Além disso, inaugurou a fase do de
senvolvimento industrial da Amazônia em 
bases empresarialmente sólidas, com eleva
da densidade técnica. • 

Tais considerações são emitidas na seqüência 
da abordagem que fiz desta tribuna em semanas an
teriores quando noticiei à Casa as tratativas que es
tavam sendo levadas a eleito pelo Governador Ama
zonino Mendes e a Samsung, a fim de ser instalada 
uma fábrica de cinescópios em Manaus, uma verda
deira guerra que vinha sendo travada entre o meu 
Estado e o Estado de São Paulo para a viabilização 
dessa indústria no Brasil. 

Agora já posso fazer a afirmação definitiva: o 
contrato, nesse sentido, foi assinado no último fim 
de semana, na Coréia, pelo Governador Amazonino 
Mendes e pelo Presidente da Samsung/Denizes, Sr. 
WookShon. 

Assim, a partir do mês de julho, a Samsung ini
cia as obras da nova fábrica e, no mês de outubro 
de 1997, começa a fabricar os primeiros cinescópios 
em Manaus, dando independência às indústrias de 
televisores do estado na importação de tubos de 
imagem. Releva destacar que a nova linha de mon
tagem dessa multinacional coreana representa um 
investimento de US$400 milhões no Amazonas e a 

geração de 2,2 mil empregos diretos e mais 2 mil, in
diretamente. 

O Sr. Vilson Klelnüblng - V. Ex1 permite-me 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex" 
com muito prazer, Senador Vilson Kleinübing. 

O Sr_ Vilson Klelnüblng - Senador Bernardo 
Cabral, fico triste por um lado e alegre por outro. 
Triste porque lutei muito para qu.e a Samsung fosse 
para Santa Catarina. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sei disso. 

O Sr. Vllson Klelnüblng- Estive com o Go
vernador lá na Coréia, visitando a fábrica - uma ex
celente fábrica, a maior empresa, praticamente, da 
Coréia hoje -, porque Unhamos o sonho de levá-la 
para Santa Catarina, mas realmente é dffícil compe
tir com as condições da Zona Franca de Manaus. No 
entanto, foi bom perder para um estado que merece, 
enfim, que realmente tem necessidade de ver esta 
fábrica instalada. Esperamos que ela tenha sucesso 
e que traga outros componentes, pois é um pé, é 
uma estrutura que ela coloca no Brasil. É a primeira 
instalação da Samsung, praticamente, no nosso 
País, e como ela é um complexo empresarial que 
produz desde aHinete até navio, espero que, com 
essa decisão, a Samsung venha a ter aqui no Brasil 
investimentos em outras áreas, e vamos tentar, no 
futuro, que a empresa se decida também por Santa 
Catarina. Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Vil
san Kleinübing, V. Ex", que foi Governador de Santa 
Catarina, portanto, é um homem afeito ao serviço 
público, demonstra, mais uma vez, a grandeza da 
qual é possuidor. V. Ex" está declarando, com todas 
as letras, que, antes de pertencer a Santa Catarina, 
V_ Ex" pertence ao Brasil. 

Sabe V. Ex" que a luta to i grande, não nos ter
mos leais que travamos com Santa Catarina. Houve 
um Ministro de Estado que já não mais se encontra 
no cargo que, na Capital do Amazonas, em Manaus, 
chegou a declarar que era contra a instalação dessa 
fábrica de cinescópio em Manaus, muito embora ali 
se encontre a maior indústria de televisares da Amé
rica do Sul. Era contra, dizia o titular desse ministé
rio, porque não se dava em condições iguais às que 
tinha. a empresa Philips em São Paulo. 

Para que não pairem dúvidas, devo declarar 
que foi a Ministra Dorothéa Wemeck que fez essa 
declaração. Não se deve tocar na presunção de que 
tenha sido o Ministro José Serra, que é de São Pau
lo e que nada teve a ver com isso. 
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Veja V. Ex• como foi difícil, para nós, amazo
nenses, a luta não somente contra a representação 
em São Paulo, toda ela aguerrida e interessada no 
que for passivei fazer pelo seu estado, mas também 
contra uma Ministra que queria beneficiar a Philips, 
prejudicando meu estado. 

Hoje, é com muita alegria que posso trazer ao 
SeAado as palavras do Governador Amazonino 
Mendes, após celebração desse contrato, em entre
vis!,' .. concedida às emissoras de televisão coreanas, 
onde colocou em relevo: 

"Isso dá segurança e mais força à 
Zona Franca de Manaus. É uma nova etapa. 
Significa que está tudo definido, com pers
pectivas da geração de emprego e mais tra
balho.• 

Eu não posso, ao final deste pronunciamento, 
deixar de proclamar que a Zona Franca de Manaus, 
tendo alcançado no ano passado um faturamento 
que atingiu US$12 bilhões - valor maior que o PIB 
do Uruguai e mais que o dobro do PIB do Paraguai -
, está mais do que credenciada para o futuro promis
sor que lhe reservou o Constituinte de 88, ao regis
trar na Carta Magna o art. 40, parágrafo único, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
mola propulsora de sua prorrogação por 25 anos, ou 
seja, até o ano 2.013. 

Vale dizer: o dever cívico da minha geração, 
para com aquela área, está sendo cumprido. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agrade
ço a V. Ex" a honra da permuta que teve na Presi
dência dos trabalhos com este seu admirador. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Muito 
obrigado, nobre Senador Bernardo Cabral. Eu é que 
fico grato a V. Ex". 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eman
des Amorim. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Fo
g<.~ça. (Pausa.) 

Concedo a palavra o nobre Senador Guilherme 
Palmeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra o nobre Senador Lauro 
Campos. (Pausa.) 

Pediria ao nobre Senador Vilson Kleinübing 
que, por gentileza, assumisse a Presidência. 

O Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidencia, que é ocupada pelo Sr. Vil
san Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) -
Com a palavra o Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (Pi'e-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de 
fazer apenas um registro hoje e peço a compreen
são dos nobres colegas Senadores em relação ao 
mesmo. 

Considerada, com toda a justiça, uma das cida
des mais progressistas da região Centro-Oeste, Ta
guatinga completa 38 anos de existência no próximo 
dia 5 de junho, respondendo por mais de 40% da re
ceita do Distrito Federal. Comprovadamente, Tagua
tinga é a maior arrecadadora de ICMS e uma das 
que mais recolhe IPTU. 

A antiga "Vila Sara Kubitschek", que, em 1958, 
contava com pouco mais de mil moradores, possui 
hoje uma população superior a 400 mil habitantes e 
transformou-se numa cidade de arranha-céus. 

Cidade privilegiada, com elevado padrão de 
qualidade de vida, Taguatinga conta com ampla 
rede de água e de esgotos sanitários, com eficiente 
iluminação pública e com 90% do perrmetro urbano 
asfaltado, além de possuir o comércio mais intenso 
e o mais amplo parque industrial do Distrito Federal. 

Evidentemente, como toda cidade que cresceu 
além das expectativas, Taguatinga enfrenta dificul
dades trpicas de qualquer grande centro urbano. 
São problemas naturais que o progresso traz em 
sua esteira. O escoamento do trânsito, por exemplo, 
começa a apresentar diliculdades decorrentes do in
tenso tráfico de vefculos, principalmente no centro 
da cidade. A indústria e o comércio já se ressentem 
da faHa de áreas para a sua expansão. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, adminis
trador que fui, durante quase cinco anos, dessa ci
dade de características tão marcantes quanto pecu
liares, sou testemunha do seu processo de transfor
mação, progresso e modernidade, consolidados por 
uma população de espfrito indiscutivelmente bairrista. 

Posso afirmar hoje, com particular orgulho, que 
aquela cidade-dormitório, formada nos idos de 1958, 
transformou-se em vigoroso pólo económico e cultu
ral, merecendo sempre referência especial quando 
se trata de desenvolvimento pertinente à região 
Centro-Oeste. 

Apraz-me, hoje, reconhecer a luta e o heroís
mo dos seus pioneiros, que a transformaram em ge
neroso abrigo daqueles que deram o melhor de si 
em prol da construção e consolidação da mais mo
dema capital do mundo. 

Parabenizo os taguatinguenses pelos fecundos 
38 anos de fundação de sua cidade, felicitando-<>s 
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pelo exemplo, pela liderança e pelo progresso, que a 
tomaram lfder no Distrito Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - Con
cedo a palavra ao Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS ( -PR. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi· 
dente, Sr"s e srs: Senadores, é oportuna a presença 
de V. Ex" na Presidência, Senador Vilson l"l-3inú· 
bing. Aprovetto para abordar um tema, sendo V. Ex" 

J> vice-Lfder do Governo, que sempre está a tratar 
dos assuntos da área econOmica aqui no Senado. 

Quero fazer duas sugestões ao Programa Na
cional de Agricuttura Familiar, elaborado pela FAO e 
por técnicos do Incra, mas que infelizmente ainda 
não saiu do papel. 

Tive notrcias de que R$360 milhões ficaram 
parados na conta, no ano de 1995, porque não havia 
como operacionalizar um programa, por fatta de pla
nejamento oportuno do Governo. 

Recebi cópia do programa, semana passada, 
das mãos da ex-Deputada Moema Santiago, que as
sume uma função de coordenação na FAO e que 
vai, portanto, trabalhar em conjunto com o Ministério 
da Agricuttura no Programa Nacional de Agricuttura 
Familiar. Mas veja a incoerência do programa, Sr. 
Presidente. 

O programa prevê o atendimento a agricuttores 
e coloca uma restrição: que não mantE>nham empre
gado permanente, sendo admlido o recurso even
tual - ajuda de terceiros - quando a natureza sazonal 
da atividade agrfcola exigir. 

Ora, Sr. Presidente, se queremos gerar empre
gos no Pafs e se a pequena propriedade de até qua
tro módulos rurais, como aquelas que defendemos -
V. Ex" também é um dos defensores da pequena 
propriedade, apoiada pelo Governo -, conseguir em- · 
pregar um trabalhador de forma permanente, Isso 
tem que ser louvado e não servir de penalização a 
esse agricultor, Senador Bernardo Cabral, que dei
xará de ter os beneffcios do Programa Nacional de 
Agricuttura Familiar simplesmente por estar empre
gando um trabalhador de forma permanente. 

Ctto aqui, como exemplo, atividades bastante 
comuns-no meu estado e no de V. Ex", Sr. Presiden
te, que são, por exemplo, a suinocultura e a avicultu
ra. Vamos supor que um agricuttor tenha uma pro
priedade de dois módulos rurais, o que é muito co
mum em Santa Catarina, no Paraná, no Sul do Pafs, 
e deseje ingressar nesse Programa Nacional de 
Agricultura Familiar. Ele tem uma atividade que con· 

centra a renda, tem renda agregada atta - por exem
plo, a suinocuttura e a avicultura - e, portanto, por 
ser uma atividade intensiva, necessita de um traba
lhador permanente, como todas as granjas. Esse 
agricuttor estará alijado, estará sendo penalizado por 
dar emprego a um trabalhador de forma permanen
te. Isso precisa ser corrigido no Programa Nacional 
de Agricuttura Familiar. 

Peço o apoio de V .. Ex" porque esta é uma rei
vindicação das federações de agricuttura, entre elas 
a Faep, que me encaminhou um oficio solicitando 
que intercedesse junto ao Governo para a alteração 
desse artigo do Programa Nacional de Agricuttura 
FamiUar. 

Em relação aos quatro módulos fiscais, muRas 
vezes um módulo fiscal não é a melhor maneira de 
se definir um produtor. 

O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me concede 
um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Com prazer, Senador 
Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Não queria deixar 
que V. Ex" continuasse, por isso interrompo, para 
que não perca o exalo momento em que V. Ex" pede 
o apoio dos seus companheiros para uma luta tão 
nobre quanto essa. Quero dizer a V. Ex", e falo em 
nome do Senador Valmir Campala e no meu, que 
conte com o nosso apoio na defesa de uma luta des
sa envergadura. V. Ex", portanto, eminente Senador 
Osmar Dias, esteja certo de que, no seu caminho, 
estaremos a seu lado. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Bernardo Cabral. 

A essência, Sr. Presidente, da pequena pro
priedade é a geração de emprego. Para que os Se
nadores tenham uma idéia, uma propriedade gran
de, ou seja, maior que 100 hectares, que já é consi
derada uma propriedade de regime patronal, para 
cada 60 hectares, gera-se um emprego. Já as pro
priedades consideradas de regime tamiliar, aquelas 
que têm menos de 100 hectares - é assim que a 
FAO classifica -, para cada 9 hectares, um emprego 
é gerado. Portanto, uma relação de praticamente 
sete vezes mais empregoS gerados na pequena pro
priedade. 

Muitas vezes ouço dizer que as propriedades 
acima de 100, 1.000 hectares é que são responsá
veis pela grande produção no Pars. É um engano! 
Uma série de culturas, entre elas o milho, a mandio
ca, o feijão, o arroz, em até 60%, são produzidas em 
propriedades menores que 100 hectares. 
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Portanto, neste momento em que o grande de
safio do Plano Real parece ser o de vencer o de
semprego, o de gerar empregos na zona rural e nos 
centros urbanos, acredito que o Programa de Agri
cultura Familiar deve ter uma alteração de enfoque, 
incluindo propriedades maiores do que quatro módu
los fiscais - em algumas regiões, com essa restrição, 
haverá difoculdades de incluir pequenos produtores -
e propriedades que oferecem emprego permanente. 
Esse programa, elaborado pelos técnicos da FAO, é 
espetacular, e nos dá uma nova visão de desenvol
vimento rural, mostrando exemplos já seguidos em 
outros pafses. 

Inscrevi-me para falar sobre a Semana do 
Meio Ambiente na sessão de quarta-feira. Busquei 
os números que conseguimos no Paraná, quando 
tratamos diretamente com as pequenas proprieda
des. Duzentos e cinqüenta mil pequenos produto
res se inscreveram em um programa de conserva
ção de solos e estavam organizados em microba
cias, em comunidades de conservação. Consegui
mos atingir sete milhões de hectares de conserva
ção de solos. 

Quando chegávamos a uma propriedade gran
de, por estar ausente o produtor, tfnhamos que apli
car a lei para que aquela propriedade fosse conser
vada, para que houvesse a conservação de solos da 
microbacia e para que a preservação dos manan
ciais fosse completada. 

Portanto, sou um defenscr da pequena proprie
dade. No dia em que destruinnos o modelo da pe
quena propriedade neste Pafs, estaremos destruin
do a agricultura e qualquer perspectiva de realização 
da reforma agrária. Desse modo, o número de famf
lias será tão grande que não haverá Governo, nem 
área e nem dinheiro para assentar as fammas que 
estarão pleiteando terra. 

Tenho uma proposta sobre a reforma agrária 
que quero juntar ao Programa Nacional de Agricultu
ra Familiar. U um artigo do ex-Presidente do PT, 
Lufs Inácio da Silva, em que ele dizia que a refonna 
agrária era conversa mole e que seria mamcutaia o 
não-pagamento das terras desapropriadas com os 
títulos da dfvida agrária. Até concordo com ele, des
de que não tenhamos um controle rigoroso da ava
liação das terras e da aplicação dos recursos no pa
gamento das mesmas. 

No entanto, a proposta que fiz, e talvez seja 
analisada também pelos integrantes do PT - aprovei
to aqui a presença do seu Lfder, Senador José 
Eduardo Outra -, está à disposição em meu gabinete 
e já foi entregue ao Presidente da República, ao Mi-

nistro da Fazenda e ao Presidente do Banco do Bra
sil. Inclusive, V. Ex", Senador Vilson Kleinübing, foi 
quem marcou para mim uma reunião com o Ministro 
da Fazenda, estando presente também quando a 
entreguei. 

Não há, hoje, nenhum tftulo ao portador no 
Banco do Brasil. Portanto, a minha proposta é exala
mente a criação de um trtulo com juros anuais de 
9%, mais a capitalização para o Banco do Brasil de 
3%, resultando em 12"/o de custos. ESP~ dinheiro, 
oriundo dos tftulos ao portador, poderia 'taStrear um 
programa de reforma agrária nas seguintes condiçõ
es: 50% das terras seriam pagas à vista, com dinhei
ro do fundo ao portador, e 50% em TOAs, que tam
bém seriam lastreadas por esse fundo ao portador. 
Especialistas no assunto me disseram que o dinhei
ro que está fora do Pafs poderia voltar a ser intema
lizado para a compra desses tftulos ao portador. 

Não existe - repito - nenhum tftulo ao portador 
no mercado, seria uma grande atração para investi
dores, com garantia na moeda estável que temos. É 
uma proposta para valorizar os TOAs e, sobretudo, 
dar garantia ao proprietário que tem a sua terra de
sapropriada. 

Alguém pode dizer que o Senador Osmar Dias 
está fazendo uma proposta para salvar os proprietá
rios de terra. Não. Quando dizem que a reforma 
agrária não caminha porque temos uma legislação 
muito enrolada, isso pode até ser verdade. Aqui há 
juristas que entendem melhor o assunto do que eu, 
como o Senador Bernardo Cabral. 

Citarei um exemplo: no Paraná, há uma pro
priedade de 80.000 hectares invadida por 3.000 fa
mmas. Todos sabemos que aquela terra é improduti
va e constitui um dos últimos latifúndios do Paraná. 
No entanto, o Incra envia os técnicos para emitirem 
o laudo como terra improdutiva, e o proprietário, por 
não ter nenhuma perspectiva de recebar o valor que 
pretende por aquela terra - cujo valor de face dos 
TOAs não chega a 40% do mercado futuro e a 60% 
à vista - recorre à Justiça, que, com as dificuldades 
da legislação, permite que a questão continue enro
lada. 

A minha proposta é simples: dar valor, garantia 
e segurança aos TOAs. Com isso, esse proprietário, 
assim como milhares de outros, no Pafs inteiro, colo
cariam as suas terras disponfveis para a reforma 
agrária e terfamos um estoque de terra muito maior, 
com muito mais agilidade do que temos hoje. 

A minha proposta foi entregue ao Presidente 
da República e ao Ministro da Fazenda em outubro 
de 1995 e até hoje não recebi nenhuma noticia no 
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sentido de se ela possui algum valor ou não. Gosta' 
ria de receber a resposta do Governo FederaL 

Sr. Presidente, outro assunto que gostaria de 
comentar é que o maior empresário e produtor de 
soja do mundo, Olacyr de Moraes, colocou as suas 
terras da Fazenda Itamarati à disposição do Gover
no para realizar a reforma agrária, aceitando receber 
por elas os TOAs da forma como se apresentam 
hoje. Entretanto, li que o Incra não sabe o que fazer 
a respeito. Entendo que, com a estrutura que tem a 
Fazenda ltamarati, poderfamos buscar exemplos em 
outros pafses. Conheço exemplos não tão radicais 
como o de Israel, mas muito mais adaptáveis às 
nossas condições, corno as da França, para realizar
mos um grande assentamento coletivo naquela fa
zenda. 

Ora, uma hora reclamam que não têm terra, 
outra hora que não tem dinheiro; quando têm a terra 
e aceitam o pagamento em TDA, não têm compe
tência para realizar o assentamento. Se não têm 
competência, convoquem quem saiba fazer o assen
tamento, que com certeza, há neste Pafs à fora, pois 
conheço muitos técnicos com competência para pe
gar uma Fazenda llamarati e transformá-la em um 
assentamento exemplar, modelo para o Brasil e para 
o mundo. 

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR_ PRESIDENTE (Vilson Kleinubing) - So

bre a mesa, oficio que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

SGM/P507 

Brasflia, 31 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia, em atenção ao Oficio n• 146196, da üderança 
do PDT, cópia anexa, os Deputados Vicente André 
Gomes, corno titular, e Eurfpedes Miranda, como su
plente, que integrarão a Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito destinada a apurar as denúncias contidas 
na revista Veja do dia 30 de agosto de 1995, sobre o 
trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço.- Luiz Eduardo, Presidente. 

OF[CIO N• 146196 

Brasília, 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos, regimentais, indico a Vossa Exce

lência os senhores Deputados Vicente André Gomes 
e Eurlpedes Miranda, para integrarem, na qualidade 
de membros Titular e Suplente, respectivamente, a 

co-missão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a apurar as denúncias contidas na revista Veja do 
dia 3 de agosto de 1995, sobre o trabalho de crian
çaS e adolescentes no Brasil. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Matheus 
Schmldt, Lfder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinlibing) - Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, oficio que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

OF[CIO N• 469/96 

Brasnia, 24 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Hugo Biehl e Wig
berto Tartuce para integrarem respectivamente 
corno titular e suplente, a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória· n• 1.459, 
de 21 de maio de 1996, que "altera a legislação do 
imposto de renda e da contribuição social sob[!! o lu
cro•. Em substituição aos anteriormente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado Oldemo Leão, 
Uder do Bloco/PPBIPL. 

O SR- PRESIDENTE (Vilson Kleinubing) - Se
-rão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 546, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro-Chefe da Casa Civil as seguintes 
informações: 

1. Quais os membros da comitiva do Senhor 
Presidente Fernando Henrique Cardoso em sua re
cente visita oficial à República Francesa e quais os 
critérios de escolha dos mesmos? 

2. Outras pessoas além dos integrantes da co
mitiva oficial viajaram para a República Francesa no 
avião presidencial? 

Em caso afirmativo, qual o nome de cada uma 
delas e qual a razão para que fossem inclufdas entre 
os passageiros daquele vOo? 

3. Quantos membros da comitiva oficial, ou 
passageiros do avião presidencial, têm relações fa
miliares, até 3° grau, com o Senhor Presidente da 
República, exclusive sua esposa, ou com autorida
des governamentais e quais necessidades de servi
ço determinaram a inclusão de familiares? 
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4. Quais as despesas, e valor das mesmas, 
realizadas pelos integrantes da comitiva oficial ou 
outros que acompanharam a comitiva, cobertas com 
recursos públicos? As despesas realizadas pelos fa
miliares do Sr. Presidente, inclusive sua esposa, ou 
de familiares de autoridades governamentais com 
hospedagem, transporte, alimentação e outros itens 
foram inclufdos como despesas da comitiva oficial? 
Qual o valor total gasto pela União com estas despe-
sas? ·~::;..-

5. Favor encaminhar a planilha de custos refe
rente às diárias de viagem dos integrantes da comiti
va oficial. 

Justificação 

A imprensa falada e escrita registrou que da 
numerosa comitiva que acompanhou o Senhor Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso em sua recente 
visita oficial à França, participaram inúmeros familia
res de autoridades governamentais. Este fato tem 
causado entranheza junto à opinião pública, um vez 
que, até o presente momento, nenhuma explicação 
oficial foi dada para a inusitada composição do sé
quito presidencial, sobretudo se levarmos em conta 
a seriedade dos propósitos envolvidos nesta missão 
oficial, bem como, o caótico estado das finanças pú
blica no Brasil. 

Tendo em vista que os recursos da União des
tinam-se exclusivamente à execução de atividades 
inerentes ao Governo, este requerimento visa escla
recer este inquietante lato. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 1996. - Se
nador Lauro Campos. 

(A Mesa pata decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - O 
requerimento lido será despachado à Mesa para de
cisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - Con
cedo a palavra ao Uder do PFL. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encontra-se, 
hoje, nos Estados Unidos, para uma reunião ama
nhã, com o Presidente do BIRD, o Dr. Luiz Raimun
do Azevedo, que É o Presidente da Valec. 

A Valec é a empresa encarregada de construir 
a Ferrovia Norte-Sul. Essa Ferrovia foi iniciada no 
Governo do Presidente José Samey. Um trecho de 
100 quiléimetros foi conclufdo, outro trecho de 150 

quiléimetros de Imperatriz até Estreito com 30"/o das 
obras realizadas, e, neste momento, essa Ferrovia 
encontra-se mais ou menos paralisada. 

O traçado da Ferrovia Norte-Sul vai de Belém a 
Imperatriz, de Imperatriz passando por Estreito, in
gressando no território do Estado do Tocantins, em 
seguida no Estado de Goiás e vem até as proximida
des de Brasma, quando ela se interliga com a Ferro
via que vai de Brasma até São Paulo, até o Sul do 
Pafs. 

Sr. Presidente, trata-se de uma ferrovia de 
grande importância para a integração nacional eco
nOmica e social. 

Temos quase um abraço de ferrovias no territó
rio brasileiro, e o elo necessário para fechá-lo com
pletamente chama-se Ferrovia Norte-Sul. 

Estudos recentes realizados pela Valec de
monstram que essa ferrovia custará· apenas U$12 
bilhão em seus 1.600km. É uma das obras mais im
portantes já projetadas no Brasil e, infelizmente, en
contra-se paralisada. 

Dir-se-á: é muito dinheiro! Não é muito dinhei
ro. Os jornais registram que a dfferença do rombo do 
Banco Nacional, prevista pelo Governo, é superior a 
R$1.5 bilhão. Isso é apenas a diferença, não o pre
jufzo proporcionado pelo Banco. 

Ora, uma obra dessa natureza, capaz de gerar 
milhares e milhares de empregos ao longo de sua 
construção, que vai gerar uma economia poderosfs
sima no Centro-Oeste brasileiro, não pode ficar à 
mercê de dificuldades orçamentárias momentâneas. 

De qualquer sorte, naquela cidade estão o Pre
sidente da Valec e a Governadora do meu Estado, 
Roseana Samey. Outros governadores encontram
se também na capital norte-americana para a reu
nião que se realizará amanhã com o BIRD. Tenho 
noticias que esse Banco se interessa por financiar a 
ferrovia. · ----

De tal modo ela é importante e atende até aos 
interesses económicos internacionais que empresas 
da Alemanha e dos Estados Unidos, à época do Go
verno Samey, propuseram-se a financiar integral
mente a ferrovia e explorá-la por um perfodo de 10 a 
15 anos. Lastimavelmente, o Governo, àquela épo
ca, não aceitou as propostas claras, oficiais que ha
viam sido feitas nesse sentido. Se aquilo tivesse 
acontecido, hoje essa ferrovia circularia com a rique
za aumentando às suas margens direita e esquerda 
em toda essa extensão de 1.600km. 

No que diz respeito aos produtos agrícolas, a 
nossa soja é hoje uma das melhores do mundo. A 
dificuldade que temos de competir com a soja ameri-
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cana é exatamente a ausência de uma ferrovia que 
possa levar o produto do centro de produção até o por
to de embarque, que, no caso, é o Porto de São Lufs. 

Já temos a ferrovia com 700km, que vai de Im
peratriz a Açailândia e de Açailândia até o Porto de 
São Lufs, que é um dos melhores do Brasil e o mais 
próximo do mercado consumidor internacional. O 
que· nos falta é apenas a decisão polftica de buscar 
o financiamento para a execução final dessa obra de 
transcendental importância para a economia e para • 
a Vida social e polftica do Brasil. 

Sr. Presidente, faço "Otos que a missão que se 
encontra hoje em Washington possa de lá retomar 
com o empréstimo suficiente para a construção des
sa grande ferrovia. 

O próprio Presidente da República acaba de 
reconhecer, em Paris, que houve um acréscimo de 
aproximadamente 20% no desemprego do ano pas
sado em relação a este ano, ou seja, elevou-se de 
5% para 6% de 1995 para 1996. Assim, nós, que 
tanto temos reclamado do aumento do desemprego, 
precisamos buscar caminhos para que isso seja 
contido, e a sHuação seja revertida, a fim de que 
possam os brasileiros, no mfnimo, trabalhar e viver 
dignamente com as suas fammas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Vüson Kleinübing) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.464, de 31 de maio de 1996, que 
'acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei n• 4.728, de 
14dejulhode 1965'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5• do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer 501?re a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

José Fogaça Ca~os Bezerra 
Fernando Bezerra Flaviano Melo 

PFL 

João Rocha Odacir SoaresBello 
Parga Jonas Pinheiro 

PSDB 

Pedro Piva JeHerson Péres 

PTB 

valmir campelo Emilia femandes 

Ademir Andrade 

Titulares 

PSB 

Antônio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Régis de Oliveira José Carlos Coutinho 
Paulo Bauer Cláudio Cajado 

Bloco (Pi~rllBIPSD/PSUPSC/PMN) 

Geddel Vieira Uma Max Rosenmann 

Bloco (PPB/PL) 

lbrahim Abi-Ackel JarbasUma 

PSDB 

Jovair Arantes Zulaiê Cobra 

PV 

Fernando Gabeira 

.PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 198icN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 3-6-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 4-6-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 5-6-96 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 14-6-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 29-6-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.465, de 31 de maio de 1996, que 
'acrescenta § SO ao art. 4° da Lei n• 8.884, de 11 de 
junho de 1994, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constiturda a Comissão MiSta in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

titulares 

Carlos Bezerra 
Humberto Lucena 

Freitas Neto 
Vilson Kleinübing 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

RamezTebet 
Casildo Maldaner 

Bello Parga 
Júlio Campos 
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Beni Veras 

Roberto Freire 

Levy Dias 

Titulares 

PSDB 

Carlos Wilson . 
PPS 

PPB 

Lucldio Portella 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Magno Bacelar Rogério Silva 
José Carlos Aleluia Samey Filho 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC/PMN) 

DeVelasco Eudoro Pedroza 

Bloco (PPBIPL) 

Eraldo Trindade Agnaldo Timóteo 

PSDB 

José Tomás NonO Nelson Otoch 

PDT 

José Mauricio Serafim Venzon 

PSB 

Sérgio Guerra João Colaço 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 3-6-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 4-6-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 5-6-96 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emttir o parecer sobre 
a admissibilidade . 

Até 14-6-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 29-6-96 - prazo no Congresso Nacional 

SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - Será 
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputa
dos. 

A Presidência comunica aos Srs. Senadores 
que o Congresso Nacional está convocado para 
uma sessão solene, destinada a comemorar os dez 
anos .de reativação das relações entre Brasil e Cuba, · 
a realizar-se no dia 26 do corrente, às 11 horas, no 
plenário do Senado Federal. 

Usarão da palavra o Deputado Fernando Lyra, 
indicado pela Mesa da Câmarà, e o Senador Rober
to Requião, pelo Senado, que foi o primeiro signatá
rio do requerimento. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Emandes Amo
rim. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça . 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Guilherme Pal
meira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 
V. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de suge
rir aos diretores e donos dos jornais deste Pais que 
fizessem distribuir aos seus leitores um comprimido 
de calmante dentro de cada número de jornal. Sem 
isso os leitores vão ficando calejados, vão ficando 
anestesiados em sua capacidade de se extasiarem, 
de se revoltarem diante de um quadro que vai-se 
formando a cada dia com a mais dantesca cruelda
de. Às vezes, pensa-se que o que é preciso. .lazer 
com este Pais já não é passá-lo a limpo, mas recolo
cá-lo de cabeça para cima. 

Estou encaminhando à Mesa um requerimento 
em que peço informações a respeito da composição 
da comitiva dessa grande "embaixada" que àcompa
nhou em sua "derradeira", mas certamente não últi
ma viagem, o Senhor Presidente da República e a 
sua entourage, até - só poderia ser, como quase 
sempre acontece - Paris, a meca dos intelectuais, 
dos que apreciam as boas comidas, dos que vão 
atrás de perfumes e de gravatas Hllrrnes. Sei lá. 

De modo que é preciso que saibamos quantos 
"parentes e aderentes• compuseram essa fantástica 
comitiva. É preciso que saibamos quanto foi gasto 
nessa viagem tão bem acolhida pelos franceses. Os 
jornais da França disseram que o Brasil havia sido 
muito pródigo com a companhia estatal de eletricida
de francesa que comprou nossa Ught. Obviamente, 
o nosso Presidente, além de outros motivos, tem 
mais este para ser bem recebido no Pais amigo. 

_ Enquanto isso, oitenta e oito velhinhos, compa
nheiros meus da terceira idade, morrem na cámara 
de tortura, em pleria Cidade do Rio de Janeiro. 

Este é realmente o Pais dos confrontos. Os jor
nais noticiam que este _Governo da extinta socialde
mocracia, mas ainda sobrevivente no Pais, que pro
meteu tudo pelo social, anuncia seus programas de 
governo, mas que vale uma proposta eleitoral. 

O Sr. Bresser Pereira disse - e não me sai da 
memória a sua imagem falando no plenário da Câ
mara - que existem dois programas: um, para ga
nhar votos; e outro, para ser executado. E querem 
que os políticos não se desmoralizem, se repre-
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sentantes da classe política, como o Sr. Bresser Pe
reira, declaram, da tribuna da Câmara dos Deputa
dos, que o programa para ganhar votos é um, e o 
programa para ser lançado contra o povo, depois da 
posse, é outro. 

Esta socialdemocracia brasileira, que tantas 
esperanças despertou no ele~orado, acaba de ser 
acusada, não por mim, um petista, mas pelo Tribu
nal de Contas da União, de ter reduzido em 82.7% 
os gastos com a assistência a crianças, entre 1994 e 
1995. Isso significa que mais crianças vão se somar 
às 500 mil pros~tutas entre 1 o e 15 anos de idade, 
não há dúvida alguma, porque o Governo reduziu 
em 82.7% as despesas com o amparo à infância. 

E não apenas isto, programas para a geração 
de emprego e renda calram 40,95%; e apoio à edu- · 
cação e ao ensino básico, 19,98%. Isso consta do 
relatório do Tribunal de Contas da União. Portanto, 
não deveria ser objeto de qualquer dúvida. Dúvida, 
sim, tenho eu a respe~o de alguns dados que o nos
so sorridente Presidente anuncia e voltou a anunciar 
na França. 

Na Europa, onde o desemprego se encontra 
em alguns palses, como na Espanha, em 22%, dizer 
que no Brasil o desemprego é grande, é de 5%, e 
que vai aumentar para 6%, não é fazer uma declara
ção derrotista: Existe um sentido de auto-elogio a 
este Governo, que vai conseguir, no ano que vem, 
6% apenas de desemprego. 

Diante dos números a que os europeus estão 
acostumados, não é urna derrota, é uma vitória so
bre o desemprego. Seria, se fosse verdade. Mas 
não é. Não é por quê? Porque um Pafs onde 52% 
da força de trabalho se encontra no mercado infor
mal não pode ter suas estatrsticas de desemprego 
comparadas com a Inglaterra ou com a França, por
que, nesses palses, esse percentual que se encon
tra no submundo, no emprego informal, é mu~o me
nor que o nosso. 

O IBGE .não consegue apurar devidamente 
quantos daqueles 40% que não têm carteira assina
da, quantos daqueles 52% que se encontram no 
mercado informal compõem realmente o número dos 
nossos desempregados no Brasil. Mas o IBGE Con
fessa que, nos úttimos dez anos, cerca de dois mi
lhões de brasileiros salram do Brasil e não voltaram. 

Não há, portanto, condições de sobrevida, en
tenderam muitos brasileiros. E procuram a Austrália, 
os Estados Unidos, a França, procuram qualquer 
pais do mundo onde possam trabalhar. Foram ex
pulsos da terra, eles ou seus pais, foram expulsos' 
do trabalho na cidade e agora são expulsos do Pais. 

Ame-o ou deixe-o! Não oferecem alternativa para 
dois milhões de brasileiros. Deixaram-nos, infeliz
mente. E, tendo nos' deixado, aliviaram as estatfsti

. cas do desemprego nacional. 
Não estão mais aqui, em Governador Valada

res, ou em outras cidades que se transformaram em 
centros de emigração deste Pais, procurando em
prego, incomodando, fazendo passeatas em Brasl
lia, protestando por seu diretto de trabalhar, assegu
rado pela Constituição, mas desassistido pela reali-
dade. · 

É evidente que não podemos ·a não temos tem
po para traçar aqui sequer uma parte desse quadro 
dantesco em que se transformou nosso Pais. Nossa 
consciência já está com calos formados, os calos da 
insensibilidade que fazem com que deixemos de nos 
identificar, de nos solidarizar com o sofrimento do 
próximo. Por isso, jocosamente sugeri que os jornais 
distribulssem um comprimido de calmante aos seus 
leitores. 

Hoje, estive pensando: o próximo é tão impor
tante e a nossa sociedade o fez tão distante. Quan
do no Pólo Norte, naquele deserto de gela, dentro 
de um iglu, chega um visitante, é tão grande a ale
gria de ver um próximo, é tão rei e soberano o próxi
mo que bate à porta de um iglu, à procura de um 
pouco de calor, que o dono do iglu oferece a sua 
mulher, algo quente e confortável, como retribuição 
pela vinda do próximo. Como vale o próximo naquelas 
situações! E o nosso próximo, hoje, vale tão pouco. 

Como é que nossos eleitores vão nos recondu
zir para estas duas casas se os jornais noticiam -
Folha de S. Paulo, primeira página -: "mapa das 
emendas eleitoreiras é levantado pela Folha"; e 
mostra que há 2.214 obras inacabadas, custeadas 
pelo Orçamento. E ainda assim continuamos a ini
ciar novas obras e a plantar novas pedras funda
menteis sobre o esqueleto dessas obras inacaba
das, dessa dissipação devastadora. 

O clientelismo já torrou R$15 bilhões. E se há, 
aqui, algum polftico que se propõe ou se submete, 
em troca de favores, à venda de seus votos, é óbvio 
que - como disse o Senador Pedro Simon, e fazendo 
·um paralelo com S. Ex"-, se há um corrupto, existe 
um corruptor. 

Portanto, é preciso que enxerguemos clara
mente quem está corrompendo o Legislativo brasilei
ro. Seguramente, não são mais as emprefteiras, que 
estão em baixa, mas existe algum poder superior, 
bem próximo de nós. E sabemos qual é esse poder. 
Muitas vezes, grupos de Senadores, de Deputados 
ou de representantes do povo se deixam fotografar 
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ou filmar em sua alegre passeata à procura de au
diências nem sempre abertas, claras, transparentes. 

O fato de existir o clientelismo, _o toma~á-dá
cá, essas formas de corrupção, isso tudo não quer 
dizer que devamos silenciar a imprensa, que, neste 
Pais, presta um serviço fantasticamente positivo, in
dispensável e insubstituível. 

. A imprensa investigatória se transformou na 
nossa consciência coletiva. Se a nossa consciência, 
se o nosso superego, se a nossa censura moral não 
se formou e não soube introjelar o conteúdo social de 
que deve estar imbuída, à altura de nos transformar 
em uma nação de homens verticais, é evidente que 
uma imprensa, exercendo esse papel de censura, 
numa sociedade em que a censura anda em tão baixo 
nível, é indispensável. É justamente por isso que a im
prensa, ao ser indispensável, ao exercer essa função 
social de primacial importância, não deve incorrer no 
abuso de, levianamente, acusar alguns polllicos, al
guns legisladores, alguns Deputados ou Senadores de 
estarem praticando atos imorais, aios de corrupção, 
atos de subserviência indébita. 

Acusar colegas nossos de estarem arranjando, 
no seu apartamento, uma porcaria de uma banheira 
ou um banco que teria custado R$800,00 ou 
R$900,00, como aconteceu com a figura impoluta e 
inatacável do Senador Jefferson Péres, cuja fotogra
fia foi estampada em primeira página de jornal, é um 
ato que deve merecer crftica. 

Portanto, para que a imprensa possa exercer 
essa sua função superior, ela deve investigar com 
muita cautela; investigar, por exemplo, como fez 
quando acusou a existência de fraudes no nosso 
sistema financeiro. 

Como explicaremos aos nossos eleitores que o 
Proer, que aprovamos aqui, já está pegando cerca 
de R$40 bilhões para repassar aos banqueiros que 
se dizem falido&, banqueiros que lesaram o Pais, 
banqueiros que praticaram fraudes? 

O Banco Central encaminhou à Procuradoria
Geral processos contra não apenas dois, mas todos 
os diretores do Banco Nacional, incluindo todos os 
Magalhães Pinto, inclusive O. Ana Lúcia Magalhães 
Pinto, nora do Presidente da República. Agora, não 
são mais R$4,6 bilhões que o Proer passa para esse 
banco, mas R$6,7 bilhões só para o Nacional. 

Há poucos dias, ausentei-me do plenário. Ppr 
quê? Porque a situação está tão séria, que, algumas 
vezes, não há opção de escolha: é escolher entre o 
desastre, o péssimo ou o pior ainda. 

No caso do Banespa, ou daríamos R$7 ,5 bilhõ
es como empréstimo ao Governo de São Paulo para 

salvar o Banespa ou. se não o fizéssemos, depois 
de quatro ou cinco dias, o Proer entregaria não 
R$7,5 bilhões, mas os R$18 bilhões inteiros de que 
o Banespa necessita. 

Ficamos entre o absurdo de entregar R$7,5 bi
lhões para o Governo de São Paulo - que agora já 
diz que não quer só essa importância, porque preci
sa de mais R$3 bilhões, pelo menos -ou de esperar
mos mais alguns dias para ve1mos aprovado aqui o 
Proer, que transformaria um banquinho qualquer no 
dono do Banespa, por meio da injeção de R$18 bi
lhões. 

Diante do péssimo ou do pior ainda, em qual 
dos dois poderíamos votar? Em nenhum dos dois, 
obviamente! Nenhum dos dois merece o nosso voto; 
nem o empréstimo para São Paulo, nem o socorro 
ao Proer. 

Portanto, diante dessa situação; a ausência 
não é vergonha para mim. Ausentei-me. Poderia ter 
também me abstido da votação, mas ausentei-me 
para explicar porque deixei de votar, porque não 
compareci àquela sessão. Entre o péssimo e o pior 
ainda para a sociedade brasileira, parto e abro a 
porta vergonhosa da ausência. Mas não me abaixo 
para passar por essa porta, porque sei que, ao esoo
lhê-la, estava escolhendo o menos mau dos cami
nhos que essa loucura brasileira nos oferece; esoo
lhas tão limitadas, tão pobres, tão desumanas, que 
acabamos compartilhando, querendo ou não, não 
apenas os descaminhos do Governo, mas também a 
censura e as criticas da sociedade. 

Mu~o obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) - Con

cedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, depois 
que o clima emocional dos últimos dias passou e o 
equilíbrio e a sensatez voltam a dttar as declamções 
dos que fazem vida pública e se pronunciam sobre a 
lei da imprensa, desejo me juntar àqueles que, nesta 
Casa, no final da última semana, manifeslaram o de
sejo de que o Congresso Nacional não trate na emo
ção, no calor de uma declaração que possa ter cau
sado alguns mal-entendidos dentro do Congresso 
Nacional, uma lei que, obviamente, não vai servir a 
uma outm questão pontual, mas, ao contrário, deve 
servir ao interesse do Pais. _ 

É importante registrar que a correção das 
eventuais distorções que porventura existam em 
qualquer publicação de domínio público é feita natu
ralmente pelo exercício da liberdade. 
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Nós, que já vivemos, há muito pouco tempo, 
sob a égide da censura de imprensa, sem liberdade 
e sem democracia, não podemos cair na esparrela 
de ainda discutir em clima emocional qualquer lei 
que possa coibir o livre exercicio da informação. 

Penso que existem excessos. É natural que 
num pais em que há .liberdade haja excessos, haja 
distorções, haja erros, mas não tenho a menor dúvi
da - a experiência de tantos paises demostra isso -

..: de que é a própria liberdade que cuida de aparar es
ses exageros e fazer que o próprio leitor seja res
ponsável por cuidar que essas matérias não tenham 
a repercussão que teriam se fossem calcadas em 
verdades absolutas. 

Jornais desse final de semana trouxeram algu
mas matérias que avaliam de maneira negativa o 
Congresso Nacional. Especificamente, a Folha de 
S.Paulo, em matéria de domingo, a par de informa
ções que não posso avaliar, trouxe algumas de que, 
pessoalmente, discordo. O mesmo ocorre em rela
ção ao Jornal do Brasil. Ao lado de avaliações que 
parecem precisas, calcadas em informações da pró
pria Mesa do Congresso Nacional, há algumas ava
liações subjetivas de que eu pessoalmente discordo. 
Mas não é o fato de eu ou qualquer outro Parlamen
tar conoordar com essa ou aquela matéria e, mais 
que Isso, de haver - e muitas vezes há - exageros 
nessa ou naquela informação que devamos, em re
gime de urgência e sob o clima da emoção, votar
mos uma lei que poderia, eventualmente, ter contor
nos da transitoriedade do momento em que vivemos 
e não, oomo deve ser, os oontomos de uma lei que 
responda aos interesses da democracia, que todos 
desejamos. 

O Sr. Laura Campos- V. Ex" permite-me um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Concedo 
o aparte ao Senador Laura Campos. 

O Sr. Lauro campos- Senador José Roberto 
Arruda, estou ck! pleno aoordo oom a preocupação 
de V. Ex" no senlido de que a Lei de Imprensa, a 
que querem agora atribuir rapidez maior, seja sufi
cieniemente cautelosa para impedir que a liberdade 
de imprensa, tão duramente conquistada, não seja 
colocada de lado. Gostaria também de acrescentar 
aos dados de que V. Ex" dispõe a respeito desse as
sunto a informação de que o jornalista Arnaldo Ja
bor, fulcro da agitação ooorrida na última semana, 
de aoordo com o que se lê hoje na coluna de Carlos 
Heitor Cony, na página 2 da Folha de S.Paulo, teve 
longa audiência na Presidência da República na 
véspera do dia em que lançou aquelas assertivaS 

talvez caluniosas, talvez injuriosas, talvez demasia
das apenas, a respeito do Congresso Naciona:. Era 
só essa contribuição do Carlos Heitor Cony, a res
peito dessa convivência que ele ataca entre o jorna
lista e o centro do Executivo nacional, que eu gosta
ria de apresentar a V. Ex", como sugestão para bem 
informar o seu pronunciamento. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Agradeço 
a contribuição do Senador Laura Campos. 

Sr. Presidente, parece fundamental para todos 
os que fazemos vida pública que o regime de liber
dade em que vivemos, o Estado democrátioo que 
tem hoje o Pais e as conquistas maiores da nossa 
geração não sejam oolocados em risco. Os Senado
res Laura Campos e Josaphat Marinho têm mais ex
periência do que eu, mas considero que uma das 
qualidades do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, que, como ser humano, obviamente tem seus er
ros, seus defeitos, reconhecida até pelos seus opo
sitores, é o seu espirita democrático, veriticado pela 
sua história de vida, principalmente no exercicio da 
Presidência da República. Digo sempre que Fernan
do Henrique Cardoso talvez seja o presiden~. mais 
parlamentarista da história do presidencialismO bra
sileiro, pelo gosto que tem pelo jogo democrático, 
pelo diálogo parlamentar, pela relação que tem, 
como Presidente, com o Congresso Nacional. Isso é 
muito positivo. 

Obviamente, ninguém está de acordo com que 
esse ou aquele jornalista, num comentário mais in
flamado, jogue nódoas sobre qualquer instituição de
mocrática. Todos nós devemos zelar pelas instituiçõ
es democráticas, e o Congresso Nacional é a pró
pria Casa da democracia. Mas, quando há exagero -
não estou afirmando que houve -, a própria liberda
de de pensar, de escrever, de dizer publicamente as 
suas opiniões é que faz com que essas correções 
ooorram naturalmente, sem que tenha de existir, 
para isso, lei própria, principalmente se discutida e 
elaborada no calor de um clima emocional, porque 
isso poderia responder a uma necessidade pontual 
de afirmação do Congresso Nacional, mas certa
mente não responderia ao desejo maior de todos 
nós de urna democracia duradoura, forte, que é fun
damental. 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" permite-me 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V. 
Ex" com prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho - Aproveitando o ·as
sunto de que V. Ex" trata, permita-me que· apenas 
faça urria ponderação. Estamos todos certos de que 
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afinal o Congresso, por suas Casas ou por qualquer 
delas, vai deliberar considerando que a lei é feita 
para a Imprensa como instituição; não para seus 
membros individuadameme considerados. Temos de 
considerar a instituição, que é a imprensa, e lazer a 
lei para ela, dentro do rigor e da moderação com
preenslveis num regime democrático. Fora dai, tam
bém o Congresso Nacional perderá a razão de sua 
decisão. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Agradeo/' 
ao Senador Josaphat Marinho, que, com palavras 
n!pidas e objetivas, resume o pensamento que eu 
tentava expor. 

O fundamental é Isso. Não se pode voltar aos 
tempos da censura e mutto menos aos tempos da 
censura com paixão. Ninguém deseja neste Pais 
perder o maior ganho de todos nós, que é exala· 
mente o da liberdade e o da democracia. E que os 
exageros sejam naturalmente corrigidos pelo próprio 
exercfcio da liberdade. 

CongratuiiH118 com aqueles que me anteoede
ram na abordagem desse tema, principalmente o 
Senador José Fogaça e o Senador Elcio Alvares, 
que, pareoe-me, destacaram adequadamente, com 
equillbrio e sensatez, a posição que deve ter o Con
gresso Nacional neste momento. 

Principalmeme, quero deixar claro que é natu
ral que todos nós que fazemos vida pública, em al
guns momentos, tenhamos o direito de discordar, de 
responder, de julgar descabido esse ou aquele co
mentário, essa ou aquela informaçã~. Penso que os 
instrumentos que ]â existem hoje no Pais jâ são sufi
cientes para que essas correções se dêem. Eu mes
mo conheço jornalistas que respondem, neste mo
mento, a processos por determinadas afirmações 
que fizeram através de seus velculos. Não sei por 
que terlamos que criar uma nova legislação para 
que isso se desse. · 

Se queremos o Congresso Nacional discutindo 
a Lei da Imprensa dentro do enfoque que nos coloca 
o Senador Josaphat Marinho, acho que devemos es- . 
lar de acordo com uma lei para a instituição impren
sa e não para punir este ou aquele jornalista - que 
este intuito não esteja no esplrito da Lei • e da mes
ma maneira, uma Lei de Imprensa que seja um pilar 
a mais na construção da democracia e na manuten
ção da liberdade. E não que seja expressão de cen
sura a esta ou aquela informação, ainda que exage
rada ou descabida. 

Eram essas minhas palavras, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) -
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO 'oUTRA (PT-SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orad<..r.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
aproveito esta sessão de hoje, uma segunda-feira 
pouco concorrida, para tratar de um assunto regio
nal que está afligindo diversas pessoas no Estado 
de Sergipe, mas que tem a ver também com a dis
cussão nacional. 

Todos nós sabemos que, em decorrência da 
automação e do investimento em tecnologia, o nú
mero de empregos no setor bancário vem se redu
zindo consideravelmente. E existe até uma tendên
cia a que essa redução se acentue ainda mais. 

No entanto, o Banco do Estado de Sergipe 
vem promovendo um processo rigoroso de enxuga
mento, que não é decorrente da automação e do de
senvolvimento, mas, ao contrário, da incompetência 
e da falta de probidade administratiVa .. 

O atual Governador, Sr. Albano Franco, che
gou ao Governo do Estado brandindo uma platafor
ma de geração de 100 mil empregos no Estado de 
Sergipe, utilizando o argumento de que, por ter sido 
Presidente da CNI por mais de uma década e até 
pelo fato de ter uma relação de amizade e de in
fluência muito grande na indústria nacional, teria 
condições de cumprir sua promessa. 

Infelizmente, o que vem acontecendo é exala
mente o contrário. O Banco do Estado de Sergipe 
está sob imervenção branca desde o inicio do Go
verno Albano Franco. Foi indicado para preSidente 
um funcionário do Banco Central, de comum acordo 
com o Governo Estadual. No ano passado, sob ale
gação de que o banco estaria com problemas de or
dem financeira e que era necessário um enxuga
mento rigoroso, foram demitidos quase 300 empre
gados do Banco do Estado de Sergipe. Agora foram 
efetiVadas mais 250 demissões, chegando a um to
tal de aproximadamente 550 bancários demitidos 
nesse periodo. E ]â se fala na possibilidade de de
missão de mais 150. 

Só que o problema principal do Banco do Esta
do de Sergipe não é atacado, que é exatameme o 
alto nlvel de inadimplência de grandes tomadores de 
empréstimos do Banco, todos eles amigos e aliados 
do Governador Albano Franco. 

Deve-se ainda registrar que o Banese, na dé
cada de 80, era apresentado como modelo entre os 
bancos estaduais. De 1991 para câ, o banco come
çou a conseguir a façanha de dar prejulzo em pleno 
perlodo inflacionário, em função do não-pagamento 
dos empréstimos leitos principalmente para grandes 
empresários, para obras faraónicas, para projetos 

------------
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que acabaram n~o dando retorno. E quem acabou 
pagando o pato foi o banco. · 

Em reunião acontecida na semana passada 
entre o Governador do Estado e representantes do 
sindicato dos bancários, oGovemador disse que fez 
até muito evitando que o banco scfresse ·intervenção 
e citou o exemplo do Banespa e do Bane~-. Ele ale
ga que conseguiu evitar a intervenção no Banco do 
Estado mas, na verdade, o que ele fez foi simples
mente garantir o emprego de alguns diretores ami
gos seus, que já eram diretores do banco na gestão 
anterior, levando a instituição a essa situação e que, 
com o processo de intervenção branca, foram manti
dos. Ao invés de se nomear um interventor, que com 
certeza não manteria es5as pessoas-na di reção do 
banco, nomeou-se um presidente, de comum acordo 
entre o Banco Central e o Governador, e manteve
se esses diretores na atual administração. 

Enquanto existe UM processe rigorosc de en
xugamento, com demissão· de funcionários, o Gover
nador Albano Franco, talvez seguindo o exemplo do 
Presidente da República, prefere viajar pelo mundo. 
Recentemente, passou dez dias em Londres para 
comemorar os 25 anos de casado, ele e sua esposa, 
Dr" Leonor Franco. E a justificativa para se afastar 
tantos dias do Estado, enquanto surgem tantos pro
blemas, é a de que ele viajou com recursos próprios. 
Ninguém disse o contrário. No momento em que, 
além da questão do banco do Estado, há diversos 
outros selares da economia sergipana entregues à 
míngua em função também do próprio programa do 
Governo Federal, o Governador prefere, de forma 
muito cõmoda, passar dez dias em uma nova lua
de-mel em Londres a preocupar-se com a situação 
de mais de 250 bancários, que estão sendo demiti
dos. Lembro, Inclusive, que, quando da primeira leva 
de demissões no ano passado, houve até tragédia, 
como o suicídio de um bancário que perdeu o em
prego em um banco no qual trabalhava há 25 anos. 

O Sr. Antonio Carlos Valadores- Permite-me 
V. Ex' um aparte, Senador José Eduardo Outra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUT .. A- Com ;.,uito 
prazer, Senador Antonio Cartas Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadores - Somando
me ao pronunciamento de V. Ex', quero prestar a 
ma!s ·justa e irrestrita sclidariedade a todos esses 
funcionários do Banco do Estado de Sergipe, que, 
frustrados e decepcionados na missão que escolhe
ram de se dedicarem ao banco que viram crescer e 
participar do desenvolvimento do Estado, hoje estão 
sujeitos a essa humnhação de não terem mais onde 
trabalhar. O déficitpúblico·vem senâo combatido no 

Brasil com remédio cruel e amargo, nascido, quem 
sabe, da cabeça daqueles que, vivendo em pafses 
desenvolvidos como os Estados Unidos, não esti
mam as dificuldades e os obstáculos que um pai de 
famflia, num pais subdesenvolvido como o Brasil 
encontra para, novamente deJx>is de demitido, se; 
admitido em uma empresa pública ou privada Hoje, 
para qualquer um de nós, é um privilégio ter um em
prego, uma ocupação. Anteriormente, quando o Bra: 
sil crescia e se desenvolvia, os brasile;ros tinham 
mais tranqüilidade. Agora, Senador José Eduardo 
Outra, apesar das promessas tanto do Governo Fe
deral quanto do Governo Estadual, o que estamos 
vendo é desemprego em massa, desilusão, desàni
mo de milhares e milhares de brasileiros. Nessa se
mana, no jornal O Estado de S. Paulo, foi publicada 
uma entrevista do ex-Superintendente da Sudene, 
Celso Furtado, que contribuiu para a sua realização 
e é um grande amigo do Presidente da República. 
Quando Celso Furtado residia na França, o agora 
Presidente Fernando Henrique o visitava e vice-ver
sa; existe uma intimidade muito grande entre eles. 
Celso Furtado foi sincero ao dizer que o desempe
nho do Governo do Presidente Fernando Henrlque 
está aquém das expectativas do povo brasileiro. o 
que estamos tentando fazer no Brasil? Construir 
uma estrutura que possa concorrer, internacional
mente, dentro do processe de globalização, gerando 
novos empregos e distribuindo rendas, de forma a 
corrigir as injustiças sociais. Mas nada disse está 
acontecendo, apesar da propaganda massiva de 
que haveremos de crescer depois que o processo 
inflacionário for dominado. Ora, o processe inflacio
nário praticamente já foi dominado, mas a prioridade 
é a estabilidade da moeda a qualquer custo, mesmo 
que milhares e milhares de brasileiros estejam sen
do demitidos, sem contarem com uma nova ocupa
ção. O que aconteceu no Estado de Sergipe, em pri
meiro lugar, foi uma campanha falsa, encaminhada 
ao povo sergipano, no sentido de que o ex-Presiden
te da CNI, Senador Albano F-mnco, acompanhado 
do Presidente, do qual era amigo e também correli
gionário, poderia gerar 100 mil empregos no Estado. 
Quem não acreditou nisso? Nós não acreditamos, 
mas uma grande parte. da população acreditou, in
clusive os bancários que hoje estão sendo demiti
dos. Quantos deles não votaram no então Senador 
Albano Franco, achando que ele iria cumprir essa 
promessa? Senador José Eduardo Outra, é por isso 
que os polfticos estão desgastados. O Senador Al
bano Franco sabia da situação do Estado, porque o 
então Governador João Alves Filho, naturalmente, 
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disse para S. Ex" o que estava acontecendo. Foi 
uma temeridade que prometesse o que não poderia 
cumprir. Isso desgasta a classe política. Passamos 
quatro anos governando o Estado, e durante todos 
esses anos o Banco do Estaqo de Sergipe deu lu
cro. Não demitimos nenhum servidor, tanto da admi
nistração direta e indireta quanto do Banco do Esta
do de Sergipe, mas, graças à ineficiência da admi
nistração que me sucedeu, o Banco do Estado de 
Sergipe chegou à sttuação em que se encontra. 
Quase 700 funcionários terão que ser demitidos, e 
nenhuma justificativa é apresentada à comunidade 
sergipana, que sofre, neste momento, com essa dé
bãcle do banco do Estado e essas demissões, que 
estão colocando no sofrimento centenas e centenas 
de fammas. Creio, Senador José Eduardo Outra, que 
o Governador Albano Franco poderia ter sido mais 
sincero na campanha e, agora, deveria justificares
sas demissões. S. Ex" tomou um empréstimo, junto 
à Caixa Económica Federal, de R$120 milhões em 
decorrência do endividamento dos Estados, ·que 
está aumentando a cada dia por causa das altas ta
xas de juros. Se os Estados estão sendo. obrigados 
a fazer essas demissões, o primeiro culpado é o Go
verno Federal, que não consegue uma politica de 
contenção dos juros. É isso que está matando os 
Estados, os municípios e a própria União. Mutto obri
gado a V. Ex", Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. Roberto Freire - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V. 
Ex•, Senador Roberto Freire. 

O Sr. Roberto Freire - Senador José Eduar
do, só para complicar um pouco. Venho de um Esta
do que, infelizmente, está sofrendo esses mesmos 
problemas. O Governador do Estado de Pernambu
co é do Partido Socialista Brasileiro; faço parte do 
Governo, que é de esquerda e está enfrentando es
sas dificuldades. É por isso que digo que não deve
mos estar buscando um bode expiatório; temos de 
começar a buscar soluções e entender o que está 
ocorrendo, apenas para tomarmos um certo cuida
do. Tenho tanta dificuldade, por exemplo, de estar 
discutindo o que acontece em Sergipe, quanto de 
estar participando, em Pernambuco, de um Governo 
que faz o mesmo, apesar de ser do Partido Socialis
ta Brasileiro. Penso que tínhamos de começar a dis
cutir por que isso está ocorrendo, que alternativas 
poderemos buscar. O Sistema Financeiro e, no caso 
concreto, a atividade bancária, vai sofrer fundamen
talmente uma diminuição de postos de trabalho. Dis
so, não tenho nenhuma dúvida e ninguém deve ter. 

Esse processo pode ser detido, salvo se imaginar
mos que nossos banoos devam ser fechados. O que 
não pode - e em Pernambuco estamos tentando evi
tar - é que o problema das demissões seja tratado 
por todos os Governos como se fosse de somenos 
importância, como tem sido até agora: demttem, dei
xando que o problema depois se resolva, porque a 
economia se expande e todos os problemas relacio
nados ao seu sustento e de sua famnia são solucio
nados, e aquilo é tratado apenas como estatística; é 
um dado a mais, pode ir para onde quiser. Não! um 
Governo progressista, democrático e da esquerda -
e o Governo Federal tinha que ter essa preocupação 
- não pode agir assim. Espero que o Governo de 
Pernambuco a tenha. Não sei oomo está a situação 
em Sergipe. Talvez, este seja o grande problema: 
tem que haver a perspectiva de seguro-desemprego; 
requalificação de mão-de-obra; discussão de oportu
nidade no mercado de trabalho; identificar quais ou
tras oportunidades estão sendo oferecidas - integra
ção dos organismos do Estado, seja universidade, 
seja o Sebrae; que órgãos podem participar de pro
gramas e convênios que tenham a capacidade de di
zer esses que serão demitidos poderão ter progra
mas de qualificação para que possam retomar, o 
mais rapidamente, ao mercado de trabalho. A obri
gação do Estado seria com todos os trabalhadores 
e, muito mais, com aqueles que irá admitir. Isso é o 
que pode caracterizar a preocupação com o ser hu
mano que vai perder o emprego. A economia - este 
é o dramático - está começando a mudar paradig
mas de emprego. Não adianta pensarmos que deter
minadas atividades não vão sofrer redução. Lamen
tavelmente, uma das que está sofrendo redução no 
Brasil é o setor bancário. Os problemas dos ban.:os 
estaduais precisam ser analisados não apenas na 
questão do erTT>rego, mas na sua viabilidade, para 
l)ão acontecer, infelizmente, o que aconteceu: a via~ 
bilidade do Banespa ser sustentada, inclusive, pelos 
sergipanos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado. 

·O Sr. Antonio C&rlos Valadores- Permite-me 
V. Ex" falar, até para esclarecer melhor S. Ex"? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Pois não. 
O Sr. Antonio carlos Valadores- Votei contra 

a concessão de crédito ao Banespa. Entendi que V. 
Ex• tinha dtto que os sergipanos teriam votado a fa
vor do crédito concedido ao Banespa. 

O Sr. Roberto Freire- Não é isso, V. Ex" en
tendeu mal. Estou dizendo que os sergipanos vão 
pagar. 
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O Sr. Antonio Carlos Valadares - Exatamen· 
te, toda a sociedade brasileira vai pagar. 

O Sr. Roberto Freire- Todos nós!- infeiizmen· 
te, eu não estava presente àquela sessão. Não sei 
nem quem votou a favor ou contra. Quis acrescentar 
apenas a dificuldade que todos nós estamos enfren· 
tendo para entender isso. E era importante com
preender, para que tivéssemos uma inteiVenção que 
nos diferenciasse, efetivamente, dos governos libe
rais, dos governos de direi!'!., que nunca se preocu· 
param com a questão do emprego. A nossa presen· 
ça não é a de imaginar que não se pode demitir, 
mas sim ter a capacidade de indicar onde tem que 
ter emprego. Por exemplo, não se admtte que o Go
verno Federal invente Programa de Comunidade So
lidária e não tenha a preocupação com o programa 
de saneamento básico, abastecimento dágua e habi· 
tação, que são geradores de emprego e atenderão 
carências fundamentais do Brasil, particulannente 
no Nordeste. Se houvesse essa preocupação do 
Governo, muito provavelmente estarlamos gerando 
emprego e renda, para encararmos o desemprego 
muito mais seriamente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Senador 
Roberto Freire, V. Ex" não ouviu o inicio do meu pro
nunciamento, quando eu disse reconhecer que há 
um processo de redução do trabalho nos sistemas fi· 
nanceiro e bancário, apenas registrando que o pro
cesso de demissões no Banese não é decorrente de 
automação ou estruturação, mas basicamente em 
função de o banco ter uma série de "micos" para re
ceber, de grandes empresários, aliados do atuai Go
vernador, principalmente do governo anterior que, 
efetivamente, quebrou esse banco estadual. 

O grande problema é que o Governador Alba· 
no Franco ainda não começou a governar, sendo 
apenas um mero inquilino oom tempo determinado 
para que João Alves voRe daqui a 3 anos, já que os 
principais postos da administração - rarfssimas ex
ceções - são de pessoas ainda ligadas ao ex-Gover
nador. 

Diz-se, em Sergipe, que o Governo Albano 
Franeo é tão transparente que, ao olharmos para 
ele, se vê o Governo João Alves. 

o Sr. Antonio cartas Valadares - Deixo cla
ro que há exceções no Governo Albano Franco, uma 
delas é o Secretário do PPS, Dr. Wellington Bandei
ra, Secretário de Segurança, que é um exemplo de 
dignidade e de trabalho. Há outros, como o Secretá
rio de Educação, Dr. Luis AntOnio Barreto, que me
rece todo o respeito da sociedade sergipana. Muito 
obrigado a V. Ex', Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Essas 
duas exceções frisadas por V. Ex• são eletivamente 
exceções. Agora, na questão das finanças de seto
res fundamentais para o Estado, infelizmente man
tém-se todo o status anterior. 

Sr. Presidente, muito obrigado pelo fato de ter 
permitido que eu me estendesse. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Vílson Kleinübing deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Roberto Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) -
Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire, 
como Lide r, por cinco minutos. 

Primeiramente, peço licença ao Senador Ro
berto Freire para convidar o Senador Antonio Carlos 
Vaiadares para presidir a sessão. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não estava ima
ginando que numa sessão de segunda-feira tivésse
mos alguma coisa a dizer, até porque não é delibe
rativa e há poucos parlamentares presentes. O que 
estou sendo forçado a falar talvez fosse interessante 
em dia com a Casa mais cheia. Mas não vou espe· 
rar, porque acredtto que a indignação é nacional. 
Precisa de resposta o mais rápido passivei. 

Temos defendido, nós do PPS - até destoando 
de grande parte dos nossos companheiros de parti
dos de esquerda -. que é necessário, no Brasil, uma 
profunda reforma do Estado; por isso mesmo, parti
cipamos das discussões apresentando alternativas 
e, inclusive, votamos favoravelmente ao próprio Go
verno em algumas das reformas que aqui foram en
caminhadas. Participamos de todas as discussões, 
apresentando aRemativas também em quase todas 
elas: reforma na ordem económica e agora, particu
larmente nesse momento, das reformas do chamado 
aparelho do Estado. 

Este Governo é reformista, disso não tenho ne
-nhuma dúvida. Esse seu caráter reformista tem pro
vocado tensões na esquerda brasileira, que tem na 
origem, evidentemente, a perspectiva da mudança, 
da transformação, particularmente em sociedades 
como a nossa, sociedades injustas, de estruturas 
peiVersas e de um Estado que sempre foi instru
mento para garantir interesses de minoria, privilégios 
da elite e, fundamentalmente, defender os interes
ses privados dos grandes grupos econômicos. 

A reforma desse Estado, portanto, é uma ne
cessidade. Discutir o mérito e partlcipar desse pro
cesso - aí sim, é o que sempre estamos propugnan-
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do - caberiam à esquerda, apresentando as suas al
ternativas. 

Penso que o Governo encaminhou uma série 
de reformas nos vários setores da ordem económi
ca, como já disse, e na questão do aparelho do Es
tado: a reforma administrativa e a reforma da previ
dência. O Ministro da Educação tem promovido re
formas, algumas delas até interessantes, embora no 
primeiro momento se tenha dtto que era insuficiente. 
No entanto, continuo defendendo que é insuficiente, 
apesar de já estar dando resunados interessantes, 
como aquela avaliação nacional para se saber o ní
vel educacional brasileiro. Já há alguns Estados 
preocupados com o baixo desempenho dos alunos, 
de uma forma geral. Isso dá, em linhas bem maio
res, o nível em que se encontra, em cada Estado 
brasileiro, a educação básica. 

Há um fundo que valoriza o profissional da 
educação, tentando - particularmente para nós, nor
destinos - melhorar a remuneração e o nível de 
aporte de recursos para a educação fundamental. 
Algo tem sido fetto. Pode-se discordar, mas está-se 
discutindo a questão. 

Porém, há um setor sobre o qual não se discu
te reforma alguma, e talvez seja aquele que mais é 
discutido pela sociedade, que é o setor de saúde, 
pelos absurdos dramáticos que estão acontecendo. 
Da parte do Ministro da Saúde, não se escuta ne
nhuma proposta de reforma, apenas solicttação de 
mais recursos. 

Quero frisar logo, de antemão, que sou favorá
vel à criação do imposto sobre movimentação finan
ceira. Inclusive, apresentei proposta para que não fi
casse apenas como contribuição para a saúde, em
bora, emergencialmente, pudesse ser da saúde por 
dois anos, para que ninguém confunda uma posição 
que aqui vou assumir. O Ministro preocupa-se ape
nas em discutir mais recursos e nada disse com re
lação à mudança de estrutura, do sistema, da refor
ma dessa saúde pública brasileira, que está hoje 
prenhe de tragédias. Não se trata apenas de Carua
ru. Já há outras. Antes de Caruaru, com relação 
também à hemodiálise, já havia acontecido em São 
Paulo. Antes dessa, são inúmeras as demonstraçõ
es de que o sistema de saúde pública brasileira é 
podre. Podre em todos os sentidos, porque apodre
ce seres humanos. É podre pela corrupção que en
volve todos os setores. E pouco se faz para muáar. 

Tem-se falado, e alguns órgãos da Imprensa 
brasileira vêm sistematicamente mostrando que a 
fraude é a norma na questão das guias de interna
ção hospitalares, nas autorizações de internamento 

hospitalar; fala-se, inclusive, de coisas absurdas, 
que evidentemente poderiam ser exceção num siste
ma que tivesse o mínimo de transparência e de se
riedade: partos em homens, operações tremenda
mente melindrosas em que o paciente tem ana no 
mesmo dia. Isso, toda a imprensa brasileira denun
cia. E o Ministro não muda C<Jisa alguma. Apenas, 
infelizmente, autoriza que se pague e manda guar
dar os documentos, para que depois se estude se 
houve ou não fraude, num mecanismo evidentemen
te incompreensfvel para mim, porque não teria de 
pagar, teria de primeiro investigar. 

Mas tudo isso dou por menos. O que não se 
pode dar por menos é o que está acontecendo a 
partir de Caruaru, com toda intensidade; há gente 
sendo tratada como gado, como objeto da pior espé
cie e sem qualquer respetto à dignidade humana; e 
por quem recebe dinheiro público para tratar dessas 
pessoas, daquilo que temos de mais significativo, 
que é a nossa saúde, pois é a nossa vida. 

O episódio do Rio de Janeiro vai ser bem mais 
dramático, embcra no seu mérito seja igual - não sei 
se mais dramático - ao ocorrido em Caruaru, talvez 
porque caruaru seja Nordeste. Mas desde então de
veria ter sido tomada uma atitude. Eu disse aqui que 
o que ocorreu em Garuaru poderia ter ocorrido em 
qualquer lugar deste Pafs. 

O serviço conveniado dos hospitais privados 
não merece o respeito de quem tem respetto pela 
vida humana, porque é um comércio e visa ao lucro 
e não aó atendimento, particularmente o atendimen
to àquilo de que o ser humano mais precisa, no mo
mento em que se encontra totalmente fragilizado, 
correndo risco de saúde e de vida. 

Não é por acaso que se diz que a Medicina 
não é uma profissão como outra qualquer. é sacer
dócio, tem ética diversa porque trata daquilo que é o 
bem maior de i:ada um de nós. Pois bem! Muttos a 
transformaram em mercadoria, bem de comércio; vi
sam ao lucro, está ar demonstrado. Ainda aparece 
cinicamente para dizer que ganha pouco quem é um 
dos maiores detentores de hospttals e de clfnicas; 
chega, inclusive, a ser Presidente da Federação dos 
Hospttals deste Pafs: o dono da Clfnica Santa Geno
veva. E o Ministro, a pedir mais recursos. 

Eu não queria falar isso hoje, porque acho que 
o Governo, que julgo reformista, tinha que cobrar 
desse Ministro o mfnimo de seriedade na administra
ção da sua Pasta. 

Volto a dizer que sou favorável ao imposto; 
portanto, não é porque voto contra. que estou dizen
do isso. Mas fica difícil imaginar dar recursos para 
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esse Ministro colocar na Clínica Santa Genoveva, 
nas hemodiálises do tipo de Caruaru, sem que antes 
entendamos como funciona o • sistema da fraude e 
também se é possível ter outro sistema de saúde, 
porque isso ele não quer discutir. 

Imagino, Sr. Presidente, que o Presidente da 
República talvez devesse agir de forma um pouco 
assemelhada com o Governo Itamar Franco. Eram 
questões distintas, mas - numa clara demonstração 
de que havia um siStema que precisava de uma ~ava
liação mutto mais séria e mais profunda, depois da 
CPI do Orçamento -, nós também, junto ao Governo 
Itamar Franco, defendemos que se fizesse um le
vantamento de todas as entidades do Conselho Na
cional de Serviço Social, porque muitas delas eram 
fantasmas, muitas delas não prestavam contas, r. oui
tas delas não tinham qualquer utilidade pública, tal
vez uma utilidade privada, para transferência de ren
da pública para o ilfctto. 

Não seria agora o momento de o Governo dar 
uma resposta à sociedade, de fazer um levantamen
to, uma reavaliação de todos esses convênios com o 
sistema privado de saúde, para sabermos se há ou
tras clfnicas de hemodiálise, não só em Caruaru, e 
outras clínicas de doentes terminais como a de San
ta Genoveva, não só no Rio de Janeiro? Penso que 
não é possfvel que o Brasil assista, talvez daqui a al
gum tempo, a novo e dramático episódio como esse, 
em que mais de 80 pessoas morreram em dois me
ses, num único lugar. E pior: o dono da clfnica e os 
responsáveis por ela ocultaram cadáveres e estão 
soltos! Não sabemos sequer se há processos contra 
eles. Por quê? Por que é dono de hospital? Por que 
é um homem rico? Por que é de uma federação? 
Não sei quem é e não me importa saber. Votei con
tra a continuidade das prisões especiais; se as tivés
semos mantido, e ele fosse preso, não iria ficar pre
so como qualquer criminoso; e talvez o seja. 

Isso é uma indignidade, Sr. Presidente. O Pafs 
não pode assistir .a isso e não fazer nada, salvo o 
Ministro que, agora, depois de tanta pressão, diz 
que vai intervir. Essa intervenção era o mfnimo que 
se poderia fazer desde o infcio, tão logo se tomasse 
conhecimento do fato. Essa intervenção deveria ter 
sido fetta sem precisarmos passar por algo tão dra
mático, apenas com a reavaliação de todos os con
vênios, com vistoria, com auditagem. Se ficasse 
comprovada qualquer irregularidade, transformar-sa
ia aquele instituto, aquela clínica, aquele hospital em 
bem público, de imediato, sem desapropriação, mas 
com intervenção, para que não deixasse de prestar 
o serviço; uma prestação de serviço sem fraude, 

sem corrupção, sem ilícito e sem indignidade como 
se está constatando em algumas dessas clínicas. 

Será que começaríamos a ter coragem de, efe
tivamente, fazer a reforma do Estado brasileiro? Não 
apenas a reforma que atinge o servidor público, 
aquele de menor salário; esta se faz facilmente, não 
há muito problema, já que esse trabalhador o Estado 
nunca protegeu mufio e se em algum momento o faz 
é de forma marginal. Mas o núcleo da proteção, o 
núcleo daquele que tem o Estado a seu serviço con
tinua, infelizmente, intocado e intocável. Um deles é 
o sistema privado de saúde no Brasil. 

Veja, Sr. Presidente, não estou propondo qual
quer estatização - o que poderia até ser uma solu
ção. Saúde não é comércio, saúde não pode estar 
na órbita da maximização do lu;:ro. 

Chegou o momento de o Governo afirmar seu 
caráter socialdemocrata que fica, cada vez mais, es
maecido e tratar do social, aquilo que muitos estão 
dizendo que falta ao Governo. O Governo deveria 
decretar uma intervenção muito concreta na questão 
da saúde, e exigir do Ministro, sob pena de sua de
missão, que reformasse sua Pasta. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. José Roberto Arruda deixa a cadei
r.a da presu:Mncia, que é ocupada pelo Sr. 
Antônio Carlos Valadares, suplente de Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res)- Não há mais oradores inscritos. 

Os Srs. Senadores Guilherme Palmeira, Odacir 
Soares e Humberto Lucena enviaram dbcursos à 
Mesa para que sejam publicados na forma do dis
posto no ar!. 203 do Regimento Interno. S. Ex's se
rão atendidos. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-Al) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Alagoas, no 
úttimo dia 24 de maio, perdeu um filho que honrou a 
sua terra. Nascido no Municfpio de Palmeira dos fn
dios, em 16 de fevereiro de 1945, Joarez Ferreira 
não só dedicou sua inteligência em beneffcio de 
seus conterrâneos, como também o fez como efi
ciente jornalista no Rio de Janeiro. 

Filho de João Ferreira Filho e de dona Sebas
tlana Lopes Ferreira, ainda jovem exercia o magisté
rio em sua cidade, tomando-se nos anos seguintes 
um destacado lfder estudantil, ocupando, na dkada 
de sessenta, a direção da União dos Estudantes Se
cundaristas de Alagoas. 

Irrequieto e inteligente, deixou o burgo para lu
tar no jornalismo carioca, inclusive galgando a fun
ção de Chefe de Redação da revista O Cruzeiro, na 
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época, um dos mais importantes órgãos de comuni
cação do Brasil. 

Embora vencedor na lide jornalística num gran
de centro, em 1975, retomou às plagas alagoanas, 
para exercer várias funções, nas quais marcou sua 
passagem como comunicador combativo, jurista 
competente e dedicado professor de Direito. 

. Inicialmente, foi Chefe de Gabinete da Presi
dência do Banco do Estado de Alagoas, indo, poste
riormente, implantar e coordenar a Assessoria de 
Comunicação da Universidade de Alagoas. 

Ao assumir o Governo de Alagoas, tive a Satis· 
fação de contar com sua contribuição como Diretor 
do Departamento de Assuntos Cutturais, oportunida· 
de em que desenvolveu amplo programa de ativida
des, dinamizando um setor tão importante para nos
sa coletividade. 

Mais adiante, através de concurso, o advogado 
Joarez Ferreira ingressa no Ministério Público, tendo 
se dedicado à Justiça de Alagoas, como Promotor 
Público, nos municípios de Mata Grande, Porto de 
Pedras, Maragogi, Arapiraca, Atalaia e em Maceió, 
onde encerrou sua brilhante carreira. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o jorna
lista, advogado e professor Joarez Ferreira, criança 
humilde nascida no interior do meu Estado, cons
truiu uma vida que orgulha os seus conterràneos. 
Em todos os recantos por onde passou, deixou as 
marcas de seu caráter retilfneo, sua coragem e leal
dade, sua vasta cultura e um exemplo de homem 
público. 

Com meio século de vida, quem o perdeu não 
foram somente suas dedicadas esposa e filha, mas 
todos os alagoanos que sempre contaram com sua 
amizade e tantos outros anónimos beneficiados com 
sua ação na imprensa, na cátedra e na justiça. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. OOACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre· 

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, invariavelmente o 
Estado de Rondônia ocupa as manchetes da grande 
imprensa ou as luzes das câmaras dos telejornais, 
com tristes e deprimentes latos como o massacre de 
Corumbiara, a devastação das florestas tropicais, a 
violência dos garimpos, o desrespeito às comunida· 
des indfgenas,o tráfico de drogas, a prostituição in
fantil. Desta feita, quando se celebra o Dia Mundial 
do Meio Ambiente - 5 de junho - tenho o orgulho de 
trazer ao conhecimento desta Casa o trabalho meri
tófio que 6 Governo do Estado, somando-se ao IBA· 
MA , às Prefeituras, às comunidades interiorizadas e 
aos abnegados pesquisadores, vem fazendo, no 

vale do rio Guaporé, em favor da preservação dos 
quelônios (tartarugas e tracajás) dos rios Amazôni-
cos. 

Surgidos há mais de 300 milhões de anos, du
rante a Era dos Répteis, os quelônios- nome genéri
co dado às tartarugas, tracajás cágados e jabutis
são os vertebrados mais antigos existentes. 

Contemporâneos dos dinossauros, resistiram 
às intensas atterações climáticas sofridas pelo pla
neta, chegand'l aos dias de hoje. Através de adapta
ções evolutivas, dividiram-se em várias espécies, 
distribuindo-se amplamente pela Terra e ocupando 
diferentes habitats. Entre as sete espécies de tarta
rugas de água doce, do gênero Podocnêmis, seis 
ocorrem exclusivamente na América do Sul, sendo 
encontradas nas Regiões Norte e Centro-Oeste do 
Brasil, onde foram abundantemente distribuídas. 

A tartaruga e seus Ovos sempre representaram 
forte componente cultural nas comunidades indíge
nas e, posteriormente, entre os caboclos da região 
Amazónica. Saborosa e rica em proteínas, sua car
ne era largamente utilizada na alimentação. Os 
ovos, ricos em gordura, além de consumidos, eram 
utilizados no preparo de manteiga e óleo combustí
vel. Outros subprodutos, como a pele e a carcaça, 
são utilizados na confecção de utensílios, como algi
beiras, tamborins, bacias e instrumentos agrícolas. 

Com o aumento da ocupação humana, algu
mas espécies de quelônios tiveram suas populações 
ameaçadas, devido à intensa caça predatória e à cc
teta maciça dos ovos, bastante acentuada nos últi-
mos 1 00 anos. . . 

Apesar das disposições da Lei de Proteção à 
Fauna, de 03 de janeiro de 1967, que profbe a livre 
captura de animais silvestres, as populações de al
gumas espécies de quelônios continuam sendo alvo 
da caça indiscriminada. O comércio ilegal campeia 
livre. No rio Guaporé, que tem suas nascentes em 
Mato Grosso e faz divisa do Brasil com a Bolívia, no 
Estado de Rondônia, as espécies Podocnêmis ex
pensa (tartaruga-da-Amazônia) e Podocnemls unl
fills (tracajás) tiveram suas populações sensivel
mente afetadas. 

Percebendo· a gravidade do problema o Gover
no do Estado de Rondônia, por intermédio da Secre
taria de Agricultura e Colonização-Seac, iniciou as 
atividades de proteção a esses animais. Algumas 

_ praias ao longo das margens do rio Guaporé, no mu
nicípio de Costa Marques, passaram a ser fiscaliza
das a partir de 1975. 

Naquela oportunidade, era Secretário de Agri
cultura-Seac - o Engenheiro Agrônomo Edgard de 
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Souza Cordeiro, que em relatório da época, assim 
se expressava: • .•. tive oportunidade de ver, na mar
gem boliviana do rio Guaporé, "montarias" (peque
nas canoas) cheias de ovos de queiOnios, cólócádos 
ao sol e quando atingiam o máximo de temperatura, 
eram pisoteados para que a gordura flutuasse, sen
do então coletada para uso culinário e até para ilu
minação• .. 

Além disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
informava o Dr. Edgard Cordeiro, que nas praias 
brasileiras milhares de queiOnios eram "virados" 
(capturados) nas praias e seguiam para Porto Velho, 
em vagões da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e, 
dai, para Manaus, ou consumidas em Porto Velho. 
No rio Madeira, a destruição não era menor, confor
me observado pelo Secretario de Agricultura da épo
ca especialmente na praia do T amanduá, à jusante 
da cidade de Porto Velho No inicio do século , o se
ringalista Balbino Maciel levava batelões carregados 
com barricas com água cheias de tartaruguinhas, 
que eram jogadas em cada curva do rio, para o re
povoamento. Era um tfmido esforço que se iniciava 
pela preservação de tartarugas e tracajás. 

A primeira ação objetivando a instalação de um 
projeto de preservação das tartarugas e tracajás, 
,em julho de 1975, foi tarefa do Dr. Edgard Cordeiro. 
As melhores praias a serem trabalhadas foram sele
clonadas, e nelas construidos berçários para as tar
tarugas e tracajás, na então Vila de Costa Marques. 
Em julho de 1976, tudo foi preparado para a desova 
a iniciar-se em fins daquele mês e a partir de agosto. 
Em cada praia selecionada, dois vigias, um de dia e 
outro à noite, impediam o massacre das tartarugas e 
a coleta dos ovos. 

No principio da campanha, o abnegado enge
nheiro contava com minguados recursos e muita in
compreensão de parte da população local. Não obs
tante, a Seagrl • então Seac • passou a contar com o 
apoio de uma lancha voadeira, fornecida pelo IBDF • 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Rorestal. 
Certa feita, conta Ó" Dr. Edgard Cordeiro, foi insulta
do por polfticos, em campanha eleHoral. Diziam eles 
que o Governo deveria se preocupar com a constru
ção de "berçários" para crianças e não desperdiçar 
recursos com "berçários• para tartarugas e tracajásl 
Mal sabia o politico que o "berçário" era um tanque 
de alvenaria com 8 metros x 8 metros e comparti
mentos de 4 metros x 4 metros, destinados a abrigar 
e proteger tartaruguinhas de diferentes idades 

Um fato digno de nota, e cuja importância faço 
questão de ressaltar é a continuidade do Projeto de 
preservação dos queiOnios do rio Guaporé. Este, 

como se viu, nasceu modestamente, mas contou 
com a obstinada determinação, e com pertinácia 
surpreendente de pesquisadores, técnicos de cam- . 
po, ê administradores. O atual Projeto QueiOnio da 
Amazônia já conta com 21 anos de maturação. 

Algumas praias sHuadas ao longo das margens 
do rio passaram a ser fiscalizadas a partir de 1976. 
Já em 1979, o Governo Federal implantou um pro
grama de proteção aos queiOnios que, a partir de 
1990, vem sendo coordenado pelo. Centro Nacional 
dos Quelónios da Amazônia (Cenaqua), órgão su
bordinado ao lnstHuto Brasileiro do Melo Ambiente e 
dos Recilrsos Naturais Renováveis(IBAMA). 

Cc-executado pelo Cenaqua/lbama/SeaGrl, o 
Projeto Quelónios da AmazOnia(PQA), em RondO
nia, protege ao longo do rio Guaporé, as praias dos 
munlcfpios de Costa Marques e Pimenteiras, área 
de reprodução das tartarugas e tracajás. Em Costa 
Marques, que nesta temporada completa 21 anos de 
atividades ali desenvolvidas, o POA recebe apoio do 
Fundo Mundial para a Natureza rNWF) e da comu
nidade locai.Com o ob]etivo final de garantir o equilf
brio das populações de tartarugas e tracajás em seu 
habHat do rio Guaporé, o POA desenvolve em Costa 
Marques atividades de proteção e manejo de fê
meas e filhotes, no periodo de reprodução além de 
executar, pesquisas e programas de desenvolvimen
to de técnicas para a exploração racional e a educa
ção ambiental. 

As atividades de proteção e manejo são desen
volvidas entre os meses de julho e dezembro, quan
do o fenômeno da vazante do Guaporé deixa expos
tas as praias de suas margens. 

Fixando-se em lugares estratégicos, as equi
pes do PQA acompanham o processo produtivo dos 
animais, protegando as fêmeas durante a desova e 
nascimento dos filhotes. A desova ocorre sempre à 
noHe e, a cada manhã, as equipes do PQA identifi
cam ós ninhos, passando a protegê-los dos preda
dores naturais e da interferência humana.Os ninhos 
sHuados em locais de risco são cuidadosamente rs
manejados para as praias protegidas.Os filhotes 
nascem entre 50 e 60 a contar da desova e, após 
serem marcados, são liberados no rio Guaporé,em 
locais seguros. 

O PQA, nestes 20 anos de trabalho, protegeu 
em Costa Marques mais de 27 mil ninhos de tartaru
gas e tracajás e devolveu à natureza quase 850 mil 
filhotes das duas espécies.Esses resultados garanti
ram a sobrevivência dos queiOnios do rio Guaporé e 
colaboraram para retirá~os da lista de animais 
ameaçados de extinção. As pesquisas em desenvo~ 

_.,...-
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vimento estudam os aspectos do comportamento re
produtivo e alimentar, do tamanho e da distribuição 
das populações , mediante de observações levadas 
a cabo na natureza e em cativeiro, assim como da 
marcação e biometria das fêmeas e filhotes, para 
posterior monitoramento. Nos· últimos três anos, lo
mm idenüficados mais de 200 mil fêmeas e cerca de 
250 mil filhotes. 

A tartaruga é o maior queiOnio da América do 
Sul, o::hegando a medir mais de 80 centrmetros e a 
pesar até 60 quilos. O crescimento,locomoção e 
acasalamento do Podocnemis expansa, depende do 
ambiente aquático. A tartaruga sai da água por algu
mas horas para se aquecer ao sol e desovar nas 
areias das praias. Suas covas (ou ninhOS) chegam a 
ter quase um metro de profundidade. Nelas são 
onde deposita dos cerca de 90 a 100 ovos, em mé
dia Estima-se em dez anos a Idade em que se inicia 
a reprodução. O macho , bem menor que a fêmea, 
não ultrapassa 40 centfmetros de comprimento. Mui
tos exigentes para desovar, as tartarugas escolhem 
praias tranquilas de areia grossa e limpa. 

O tmcejá, por outro lado, é a espécie mais po
pulosa entre os queiOnios do rio Guaporé. Os adul
tos chegam a atingir 40 centímetros de comprimento 
e a pesar dez quilos. Assim como a tartaruga, são 
totalmente dependentes do ambiente aquático, mas, 
durante o verão, permanecem várias horas sobre 
troncos e vegetação nas margens do rio, aquecen
do-se ao sol. Suas covas têm 20 centímetros de pro
fundidade. Nelas são depositados em média 20 
ovos. Menos exigentes que as tartarugas, os tmca
jás desovam até mesmo em barrancos das margens 
do rio. 

As duas espécies, como os demais queiOnios, 
apresentam respiração pulmonar e conseguem man
ter-se submersas por longos perfodos de tempo, 
graças ao baixo metabolismo,tfpico dos animais de 
sangue frio. 

Os queiOnios alimentam-se de frutas e semen
tes, além de folhas e pequenos animais aquáticos. 
São ovfparos, ou seja, reproduzem-se através de 
ovos, que são depositados na areia e aquecidos ao 
calor do sol. Ao nascerem, os filhotes escavam a 
areia até chegar à superffcie, e dirigem-se direta
mente para água. A seleção natural é muito rigorosa 
pois são muitos os predadores que atacam estes 
queiOnios, principalmente os filhotes. Vftimas de pi
ranhas, trafras, pirararas e outras espécies de pei
xes, além de jacarés e aves, estima-se que, de cada 
mil filhotes que nascem, um ou dois apenas atingem 
a idade reprodutiva. 

Os estudos para o desenvolvimento de tecno
logia própria para manejo em cativeiro, que possibili
te a exploração em escala comercial destas espé
cies tão apreciadas,vêm sendo feitos mediante a 
manutenção de filhotes em tanques nas instalações 
do projeto. Esta é uma questão fundamental para 
garantir a proteção dos animais na natureza.O POA. 
em Costa Marques conduz ainda um programa de 
educação ambiental, constante de atividades desen
volvidas durante todo o ano. 

Objetivando conscientizar a comunidade a res
peito da importância da conservação dos quelOnios, 
de outms espécies e do próprio ecossistama como 
um todo, o referido programa atinge a toda comuni
dade. Aberto a visitação pública, o POA. de Costa 
Marques possui um Museu de História Natural (Mu
seu Chelonia), com exemplares e informações da 
fauna local. No clube da tartaruga, sãO' apresentadas 
palestras, sessões de vfdeo e slides. Nele são tam
bém desenvolvidas atividades educativo-recreativas 
com crianças e jovens. A grande atração é o berçá
rio, ou seja, o conjunto de tanques onde se podem 
ser vistos de perto, filhotes de tartarugas, de tracajás 
e de outras espécies de queiOnlos da região. Os es
tudantes locais são envolvidos em estágios e em 
programas de atividades a eles destinados. 

Na atividade de educação ambiental, os pesca
dores são abordados no rio e recebem orientação 
quarito.aos IO'cais e modo adequado de pesca. A tro
ca de informações é fundamental para os trabalhos. 
Busca-se envolver a comunidade por meio de campa
nhas como a da remoção de fixo do porto e das pmias. 
O apoio às associações, como o Centro Cultural e Es
portivo de Costa Marques, aproxima o projeto da co
munidade e potencializa os resultados do programa 
de preservação dos queiOnios, em RoodOnia. 

O Projeto OueiOnios da AmazOnia tem uma ou
tra base de atuação no munlefpio de Pimenteiras, 
que está localizada a 750 quilOmetras de Porto Ve
lho, no denominado "Cone Sul" do Estado de Ron
dônia e também às margens do oo Guaporé. O pro

. jeto tem como objetivos: 
a) Restabelecer as populações das espécies 

regionais, Podocnemis expansa {T artaruga-<la-Arna
zOnia) e Podocnemis unililis (tracajás); 

b) Estabelecer técniCas para a exploração atra
vés da criação em cativeiro; 

c) Conhecer suas biologias e ecologia. 
O que toma importante a atividade de Pimen

teiras é a atividade de peS':Juisa biológica. Já estão 
superadas as primeiras etapas, com estudos iniCia
dos sobre a embriologia e morfologia interna, cujos 
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resultados preliminares foram apresentados no lnter~ 
national Congress of Chelonian Conservation, reali
zado em Gonfaron, na França, em julho de 1995. 

A unidade de Pimenteiras executa, também, a 
criação em cativ~iro, ainda em fase experimental. 
Os filhotes são mantidos em quatro tanques de alve
naria, construidos na sede do IBAMA, distribufdos 
de -acordo com a produção dos anos de 1992 a 1995, 
objetivando estudos para o desenvolvimento de tec
nologia própria de manejo em cativeiro, além d~ ra
ção ideal que possibilite a exploração de quelônios 

_-em escala comeroial. 

A atividade de educação ambiental está conti
da nas ativldades do PQA, em Pimenteiras. Busca 
conciliar os costumes das comunidades ribeirinhas 
com a filosofia dos trabalhos de Proteção e Manejo 
afim de recuperar os estoques de quelônios na natu
reza, visto que, até então, a espécie figurava oficial
mente na lista dos animais ameaçados de eXtinção. 

É de relevante importância citar os pesquisado
res compromissados com o Projeto Ouelõnios da 
Amazônia, em Costa Marques e Pimenteiras. As 
médicas veterinárias Maria de Fátima Gomes e Sou
za Soares e Lufsa Juliana Silveira Lopes, assim como 
a bióloga Maria Elisa Monteiro Silveira. aluam em Cos
ta Marques. A bióloga Marflia Moreira Afonso Pistone, 
alua oomo executora do PQA em Pimenteiras. 

As pesquisadoras Maria de Fátima Gomes e 
Souza Soares e Marilia Moreira Afonso Pistone, em 
julho de 1995, em Gonfaron, na França, participaram 
do lntemational Congress o! Chelonian Conserva
tion, tendo então apresentado o trabalho "Conserva
ção e Manejo de Podocnemls no Rio Guaporé, Ron
dônia, Brasil", que descreve a metodologia utilizada 
para a preservação da tartaruga e do tracajá. O oon
gresso reuniu pesquisadores de todo o mundo, e es
taS espécies ainda pouco conhecidas, são conside
radas muito importantes no contexto amazônico, 
além de despertarem enorme curiosidade cientffi
ca.Tenho a oonvicção, Senhor Presidente, que ao 
fazer o relato doS trabalhos oonjuntos de pesquisa
dores das comunidades interiorizadas na porção ri
beirinha do vale do rio Guaporé, estou redimindo, 
ainda que paroialmente, a imagem de Rondônia, a 
todo momento desfigurada, já, que apresentada 
como a de um Estado vilão. Mas Rondônia, hoje, en
con!•a-se muito avançado na questão ambiental. É o 
único Estado que já exeroita o Zoneamento Sócio
Econõmico-Eoológico, dele fazendo o seu instru
mento de desenvolvimento e de disciplinamento, 
quer da utilização dos recursos naturais, quer de 
suas áreas rurais disponíveis. 

Quero ainda, Sr. Presidente, discorrer um pou
co sobre as enormes dificuldades que se antepõem 
à condução de projetas como o PQA. Em primeiro 
lugar,a de ser referida a extrema dedicação, posta à 
prova pelos componentes da equipe de pesquisado
res (médicos veterinários. biólogos, técnicos de nfvel 
médio); operadores de embarcações; cozinheiros 
etc, os quais, mais de que o zelo por um empreendi
mento científico, revelam o ardor de verdadeiros 
apóstolos da causa eoológica. Com efeito, todos 
eles permanecem entre cinco e seis meses no isola
mento das barrancas e praias dos rios. As próprias 
comunidades que oferecem apoio ao PQA de Costa 
Marques e Pimenteiras , não passam de pequenas 
comunidades com população escassa e destituídas 
de serviços básicos e de oondições de conforto es
senciais. 

A rigidez burocrática oom que é administrado o 
PQA, obriga os executores e o corpo técnioo a extre
marem suas ootas de boa vontade. Freqüentemente 
os trabalhos técnicos são obstados quando algum 
técnico precisa viajar a Porto Velho para desemper
rar essa ou aquela engrenagem administrativO\ entre
gue a pessoas que não têm a mínima sensibilidade, 
ou erotendimento do alcance do trabalho que aque
les cidadãos desprendidos estão a fazer em beneff
cio da coletividade e do futuro que a aguarda. 

Concluindo, Sr. Presidente, permito-me lem
brar uma passagem do texto de Gro Hartem Brund
tland no documento "Nosso Futuro Comum" : • •.. o 
desenvolvimento sustentável não é um estado per
manente de harmonia, mas um processo de mudan
ça no qual a exploração dos recursos, a orientação 
dos investimentos, os rumos do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucional estão de acor
do com as necessidades atuais e futuras. Sabemos 
que este não é um processo fácil, sem tropeços. Es
colhas diffce/s terão de ser feitas. Assim, em última 
análise, o desenvolvimento sustentável depende do 
desempenho polftico •. Rondônia , ao iniciar em 
1975/76 o projeto de preservação dos quelõnios da 
·Amazônia, e, mais recentemente, depois de ter 
transformado em lei estadual o Zoneamento Sócio
Econômico-Ecológico, fez uma clara opção polftica 
pela qual busca garantir que seu processo de de
senvolvimento atenda às necessidades do presente 
, sem comprometer a capacidade das gerações futu
ras de também atenderem às suas. 

Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ausente de Bra
sflía, por alguns dias, só agora soube do falecimen-
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to, em Cuiabá, Mato Grosso, do ex-Senador Gastão 
Muller, meu inesquecfvel amigo e companheiro de 
bancada, tendo exercido, inclusive, uma das vice-li
deranças do PMDB, quando fui lfder de meu partido, 
no Senado, de 1982 a 1985. 

Nascido em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, 
fez o Curso de Direito na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Mato Grosso, revelando, 
desde cedo, uma genuina vocação pol~ica, aliás, fiel 
a tradição de sua famma que sempre atuou, com 
destaque, na vida politica de Mato Grosso, a exem
plo do ex-Senador Felinto Muller, que tanto se des
tacou, durante longo passado, no cenário politico 
nacional. 

Suplente de Deputado Federal, em 1966, assu
miu o mandato em 1969. Em 1970 foi eleito Deputa
do Federal para mais um mandato. Na Câmara foi 
membro das Comissões de Serviço Público, de Edu
cação e Cuttura e de Fiscalização Financeira e To
mada de Contas, na qual se elegeu 1° Vice-Presi
dente. Atuou, também, como membro efetivo da Co
missão Mista de Orçamento. 

Em 1962 foi eleito Suplente de Senador e, em 
1963 e 1965, exerceu a Senatória duranto afasta
mento do titular. Em 1978 foi eleito, indiretamente, 
Senador. No Senado foi 4° Secretário da Mesa Dire
tora (1979/1980) e, no biênio 1981/1982 exerceu a 
1• Vice-Presidência, como membro titular, da Comis
são de Educação e Cullura. Membro efetivo das Co
missões de Municfpios, Serviço Público Civil e 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas. Em 
1983-1989 atuou também nas Comissões do Direito 
Federal e de Segurança Nacional. 

Nas suas atividades administrativas, exerceu 
importantes cargos, particularmente, na área da 
educação, onde atuou sobretudo como professo•, 
tanto assim que, entre os seus trabalhos publicados 
avultam, por exemplo, "Tese para o CuncutsO de 
Professor Catedrático de História Geral"; "Educação 
e Cultura - Estratégias para o D~nio 1978 - 1988", 
trabalho elaborado corno estagiário da Escola Supe
rior de Guerra; "Tese para o ConcutsO de Professor 
Catedrático âa Cadeira de História do Brasi/"(1980). 

Com várias viagens ao exterior, em missões 
oficiais do Senado e do seu Estado, o ex-Senador 
Gastão Muller recebeu, também, várias condecora
ções como a Medalha do Senado Federal, comemo
rativa dos 150 anos da Independência do Brasil, Me
dalha do Congresso Nacional, comemórativa dos 
150 anos de instalação do Poder Legislativo no Bra
sil, Medalha de Grande Oficial do Congres..u Nacio
nal e Ordem do Mérito Legislativo de Mato Grosso. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, o ex-Senador Gastão Muller era um ho
mem afável, amigo dos seus amigos, com uma con
duta firme e correta na vida pública, onde se desta
cou pela sua lealdade e pela sua sensibilidade politi
ca. Como lider do PMDB no Senado, sempre contei 
com ele, na qualidade de um dos meus vice-lideres, 
sendo um dos principais articuladores de nossa ban
cada. 

Parlamentar assíduo e trabalhador,. Gastão 
Muller atuou sempre, com entusiasmo e espirita pú
blico, em plenário e nas comissões técnicas do Se
nado, preocupando-se seriamente com a solução 
dos problemas nacionais e, particularmente, do seu 
Estado, Mato Grosso, sendo frequente a sua pre
sença na tribuna parlamentar, para defender as rei
vindicações dos matogrossenses. 

Não conseguindo reeleger-se Senador, Gastão 
Muller, depois de passar uns tempos em Brasma, 
voltou a residir em Cuiabá, Mato Grosso, acompa
nhando sempre, com atenção, o desdobramento da 
situação politica e administrativa do seu Estado e do 
Pais. A falta que nos fez na vida politica e partidária 
foi muito grande. Os seus amigos, admiradores e 
companheiros de PMDB, sobretudo, sempre o lem
braram pelas suas atitudes de perfeito homem de 
bem, tanto na vida privada como na vida pública. 

O ex-Senador Gastão Muller deixou viúva 
Dona Maria da Glória de Moura Muller, a quem 
transmito desta tribuna extensivo aos demais fami
liares, o mais profundo pesar e a grande saudade 
dos seus amigos, companheiros e admiradores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, designando para a sessão de
liberativa ordinária a realizar-se amanhã, às 14 ho
ras e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

f'ROJETO DE DECRI::"TO LEGISLATIVO 
N°191, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 191, de 1995 (n• 186/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 

-de Cooperação Comercial, Econômica e Industrial, 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Turquia, em 
Brasília, em 10 de abril de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n• 161, de 1996, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
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(Em virtude de adiamento, nos termos dos Re
querimentos n•s 347 e 449, de 1996) 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°134, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do Re
cuffiO n• 4, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 134, de 1995, de autoria do Senador 
Roberto Freire, que regulamenta o § a• do art. 8° do 
Ato das Disposições Constitucionais Trans~órias, 
dispondo sobre a reparação de natureza econõmica 
devida aos aeronautas e aeroviários, civis e milita
res, impedidos de exercer a profissão, tendo 

Pareceres sob n•s 440 e 885, de 1995, e as, 
· de 1996, da Comissão 

- de Assuntos Económicos: t• pronuncia
mento: favorável ao Projeto; 2• pronunciamento: 
pela aprovação parcial da emenda n• 1, de Plenário; 
e 3° pronunciamento: contrário às modificações pro
postas nos arts. a•, 4°, s• e 9° da emenda n• 1, de 
Plenário. 

(Em virtude de adiamento, nos termos dos Re
querimentos n•s 221 e 389, de 1996). 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Va!ada
res) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h20min.) 

Ata da 84! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 4 de junho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5011 Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Renan Ca/heiros, Ney Suassuna 
Antonio Carlos Vala dares, Eduardo Suplicy e V a/mi r Campelo 

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

AntOnio Carlos Magalhães - Antônio Carlos 
Valladares - Bened~ da Silva - Bernardo Cabral -
Carlos Bezerra - Cesildo Maldaner- Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emma Fernandes -
Emendes Amorim - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - GeffiOn camata 
- Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Pal
meira - Humberto Lucena - João França - João Ro
cha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho - José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira 
- José Fogaça - José Roberto Arruda - José Samey -
José Serra - Laura Campos - Lucfdio Portella - Mari
na Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suas
suna - Odacir Soares - Osrnar Dias - Pedro Simon -
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Uma - Valmir Campala - Vilson Kleinúbing -
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A lista 
de presença acusa o comparecimento de 49 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Val
mir Campelo, procedará à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

DO DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL 

N• 224/96, de 29 de maio do corrente, referen
te ao Requerimento n• 385, de 1996, de esclareci
mentos sobre atas da administração interna do Se
nado, do Senador Emendes Amorim. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE ( Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Valmir Cam
pelo. 
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É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 124, DE 1996 

Altera o alínea "b" do § 2" do art. 589 
do Código Civil, com a redação dada pela 
Lei n• 6.969, de 1 O de dezembro de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A alínea b do § 2• do art. 589 do Código 

Civil Brasileiro passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Art. 589 ....... ·······················--···-···· 

§ 2" ··············-··········--·-···:.-...... . 

a)······························--·-·---··-···-
b) 2 {dois) anos depois, quando se tra

tar de imóvel localizado em zona rural. • 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

Dispunha, originalmente, o § 2• do art. 589 do 
Código Civil que •o imóvel abandonado arrecadar
se-á como bem vago, e passará, dez anos depois, 
ao domfnio do Estado, ou do Distrito Federal, se se 
achar nas respectivas circunscrições, ou ao da 
União, se estiver em território ainda não constituído 
em Estado". As modificações introduzidas pela Lei 
n• 6.969, de 10 de dezemb_ro de 1981, significaram, 
portanto, enomne avanço quando ficou estabelecido 
que o imóvel abandonado arrecadar-se-la como bem 
vago e passaria ao domfnio do Estado, do Território 
ou do Distrito Federal 03 (três) anos depois, em se 
tratando de imóvel localizado em zona rural. A referi
da Lei - sancionada pelo então Presidente General 
João Figueiredo -ao distinguir o imóvel rural do urba
no, manteve apenas para este último o prazo de 10 
(d!"z) anos para a perda da propriedade do imóvel. 

Não obstante a vigência desta lei datar de de
zembro de 1981, muito pouco ou quase nada, se 
consideramnos a gravidade da questão, foi leito no 
sentido de por em marcha a Relomna Agrária, esta 
sim tão almejada pelo trabalhador brasileiro. 

Além do mais, caberia salientar que as poucas 
ações governamentais com o intuito de equacionar o 
problema dos "sem-terra" e "com miséria" têm trilha
do os difíceis e tortuosos caminhos da pol~ica da 
desapropriação. 

No Brasil de nossos dias, até da desapropria
ção se fez indústria. São várias ás âenúncias que 

envolvem fraudes de supervalorização da terra a ser 
desapropriada. Ou seja, além de ser um processo 
moroso, é também danoso ao erário público. · 

Fatos como o recente massacre dos trabalha
dores rurais em Eldorado dos Carajás, no Estado do 
Pará, estão aí para nos apontar que estamos próxi
mos de uma comoção nacional e que, se nada for 
feito, seremos cúmplices passivos, espectadores 
amorfos de tantas outras mortes de brasileiros que 
clamam por trabalho e, antes de tudo, por pátiia. 

O trabalhador rural não pode esperar indefini
damente que se cumpra o longo rito das desapro
priações, enquanto enterra seus filhos mortos pela 
miséria e fome ~m terras abandonadas. 

Nos dias de hoje em que "refomna" é panacéla, 
a Refomna Agrária, que remonta ao mais recôndito 
dos anseios do povo brasileiro, não pode ser relega
da a segundo plano. Ba deve ser prioritária e, como 
tal, devemos iniciar o processo de assentamento 
imediato dos trabalhadores rurais nas terras que, 
pelo desdém do proprietário e o descaso dos gover
nos, encontram-se abandonadas. 

Se no tempo em que o Pafs vivia sob regime 
de exceção, já havia a preocupação de instrumenta
lizar o Poder Público para que pudesse lançar-se à 
empreitada de entregar a terra a quem nela quer tra
balhar, nada mais importante que hoje, no Brasil da 
democracia, busquemos adequar a lei à premência 
dos_ fatos estampados na nossa realidade: -

Todas essas razões nos levam à apresentação 
do presente projeto, que reduz em um ano o prazo 

para que seja reconhecido o abandono de terras na 
zona rural. Esta foi a solução por nós encontrada, 
face o conturbado contexto fundiário brasileiro, para 
viabilizar a implementação de uma política de Refor
ma Agrária mais célere e menos sujeita aos embara
ços jurídicos, como requer a atual conjuntura social. 

Ante o exposto, e tendo em vista o relevante 
interesse público de que é revestida a matéria aqui 
tratada, solicitamos o apoio dos nobres colegas para 
o aprimoramento e aprovação do Projeto âe Lei que 
submetemos à apreciação desta Casa. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1996. - Se
nador Lauro Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO CIVIL 

LIVRO 11 

. Dos Direitos das Coisas 

TITULO 11 
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Da Propriedade 

CAPITULO 11 

Da Propriedade Imóvel 

SEÇÃOVI 

Da Perda da Propriedade Imóvel 

Art. 589. Além das causas de extínção.conside
radas neste código, também se perde a propriedade 
imóvel: 

I - pela alienação; 
11 - pela renúncia; 
III - pelo abandono; 
IV- pelo perecimento do imóvel. 
§ 1• Nos dois primeiros casos deste artigo, os 

efeitos da perda do domfnio serão subordinados à 
transcrição do tftulo transmissivo, ou do ato renun
ciativo, no registro do lugar do imóvel. 

§ 2" O imóvel abandonado arrecadar-se-á 
corno bem vago, e passará, dez anos depois, ao do
mfnio do Estado ou do Distrito Federal, se se achar 
nas respectivas circunscrições, ou ao da União, se 
estiver em território ainda não constitufdo em Esta
do. 

LEI N° 6.969, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1981 

Dispõe sobre a aquisição, por usu
capião especial, de Imóveis rurais, altera 
a redação do § 2" do art. 589 do Código 
Civil, e dá outras providências. 

Art. 1 o. o § 2" do art. 589 do Código Civil pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: · · 

"Art. 589 ............................................... . 
§ 2" O imóvel abandonado arrecadar

se-á como bem vago e passará ao domfnio 
do Estado, do Território ou do Distrito Fede
ral, se se achar nas respectivas circunscri
çóes: 

a) 10 (dez) anos depois, quando se tra
tar de imóvel localizado em zona urbana; 

b) 3 (três) anos depois, quando se tra
tar de imóvel localizado em zona rural.· 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor 45 (quarenta e . 
cinco) dias após sua publicação. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania -decisão tetminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pro
jeto será publicado e remetido à comissão compe
tente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. -1• Secretário em exercfcio, Senador Valrriir Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 547, DE 1996 ' 

Requeiro, nos termos dos arts. SO, da Constitui
ção Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Se
nado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, as seguintes informaçóes, 
tendo em vista a necessidade de complementar in
formaçóes já prestadas em cumprimento ao que dis
pôs o Requerimento n• 100, de 1996. 

a) Relação dos créditos lfquidos e certos apre
sentados à Secretaria do Tesouro Nacional, nos ter
mos do art. 4° do Decreto n• 1.647, de 26 da setem
bro de 1995, em processo de andamento e renego
ciação, informando o credor, a origem da dfvida, e 
seu valor originário •. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1996. - Se
- nador Gilberto Mlrâitcsa. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno desta Casa. 

O Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da prssidência, que 
é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O Sr. Va/mir Campelo deixa a cadeira 
· da presidência, que é ocupada pelo Sr. o Sr. 
Ney Suassuna, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humber
. to Lucena. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. (Pausa.) 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher-
_me Palmeira. (Pausa.) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. (Pausa.) 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
• Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vez por ou
tra, assistimos com desprazer a certas figuras que 
são tidas no campo internacional como especialistas 
de tudo e profetas do nada. Esses cavalheiros, em 
vai: de fazerem análises nos seus palses, dizendo 
no que por eles passa e. suas restrições, começam a 
atacar o Brasil. Observe V. Ex", Sr. Presidente, que 
os ataques têm objetivo bastante delineado, é o que 
colho da entrevista dada paio economista Rudiger 
Dombusch, a respeito do Brasil. 

O que é mais grave é que essa declaração, fei
ta em um congresso internacional, coloca o nosso 
Pais à beira de uma catástrofe. O indicado econo
mista declara que o Brasil está à beira de uma crise 
financeira como a que se abateu sobre o México, no 
fim de 1994. Se essa observação fosse feita com a 
intenção de quem quer contribuir com uma análise 
crftica e construtiva, ainda se entenderia, mas feita 
na Conferência Monetária Internacional que se reali
za na cidade de Sidney, na Austrália, é evidente que 
há uma orquestração por trás disso, porque a afir
mativa do economista Rudiger Dombusch vai ao 
ponto de dizer que o Brasil enfrenta o risco de um 
colapso e que a moeda brasileira - que é diflcil de 
prever até quando se sustentará - terá o prazc máxi
mo de um ou dois anos. 

E ai, como todo economista é irresponsével, 
declara que nós, brasileiros, podemos ter sorte e se
guir em frente. OU a afirmativa de que a catástrofe 
se realizará em um ou dois anos é altamente levia
na, ou a escapatória de que podemos ter sorte e se-

guir em frente é de uma brutalidade e irreSPoilsabili
dade total. Entretanto, o que é da maior gravidade é 
que tal declaração fez com que os tltulos da divida 
externa brasileira, sobretudo os de maior liquidez, os 
chamados c-Bonds, calssem ontem 0,625% e pu
xassem para baixo a cotação dos bradles de palses 
como a Argentina e México. Os contratos futuros do 
real, negociados em Chicago, também calram. 

Dir-se-á: então, esse reflexo foi apanas lá fora? 
Não, em São Paulo, a Bolsa de Valores reagiu com 
a queda de 1 ,63% no Indica de rentabilidade, en
quanto o mercado carioca caiu 0,96%. 

O que quero comentar com os eminentes Se
nadores é que uma declaração dessa natureza, feita 
num momento em que o processo de estabilização 
da moeda brasileira não está concluldo, até porque 
é através dele que se pode pensar em uma politica 

social firme e densa, põe em jogo a credibilidade da 
caminhada econômico-financeira da um pais. 

Lembro-me, Sr. Presidente, e por isso vim à tri
buna, de que, na época em que estive à frente do 
Ministério da Justiça, essas mesmas declarações, 
feitas paio mesmo cidadão, Rudiger Dombusch, 
anunciavam que o então Presidente da República, 
Fernando Collor de Mello, deveria seguir a politica 
econOmica mexicana. Os seus conselhos eram de 
que nenhum outro pais além do México havia conse
guido corrigir distorções econOmicas e se recuperar 
tão rapidamente. 

E o que vimos, Sr. Presidente? Vimos agora o 
mesmo cidadão declarar que a crise financeira que 
está no limiar dentro do Brasil nada mais é do que a 
repetição da crise do México. 

Votto ao racioclnio anterior. como é que al
guém tenta inviabilizar, no panorama internacional, a 
nossa estabilidade com uma declaração que ontem 
não tinha fundamento, hoje não tem alicerce e para 
a qual amanhã ele dará uma desculpa qualquer? 

Ora, não é possivel admitir-se que alguém 
como o economista Dombusch, cujo passado recen
te, conforme disse ainda há pouco, está cheio de 
prognósticos falhos, fracos, levianos, pretenda dar li
ção de economia aos brasileiros e, digo ainda mais, 
pretenda induzir pessoas no exterior a achar que deve
rão desprezar o Plano Real, com Isso interrompendo o 
processo de confiança que está havendo paio mundo 
afora e inviabilizando a nossa estabilidade. 

A minha inquietação, Sr. Presidente, está em 
saber com que finalidade alguém do mundo exterior, 
cujas palavras têm alguma repercussão, porque ele 
foi assessor do atual Presidente Bill Clinton, declara 
na Austrália, a propósito de nada, que estamos à 

beira de um colapso e que a nossa moeda irá por 
água abaixo. Por que, na mesma linha de raciocfnio, 
se prevê que, em apenas um ou dois anos no máxi
mo, isso acontecerá? A não ser que esse cavalheiro 
esteja a serviço de alguém cujos interesses estejam 
sendo contrariados - sou insuspeito para defender 
aqui o que o Governo está a fazer - e, através desse 
mecanismo - que, não tenho dúvida, é pela via obli
qua - esteja tentando solapar a economia brasileira. 

O Sr. Guilherme Palmeira - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex" 
com muito prazer, eminente Senador Guilherme Pal
meira. 

O Sr. Guilherme Palmeira - Quero me asso
ciar à inquietação de V. Ex" e, ao mesmo tempo, 
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avançar um pouco, porque não se trata apenas de 
um desequilibrio as declarações feitas por esse eco
nomista americano, conceituado por ter sido princi
palmente assessor do Presidente Bill Clinton. Preo
cupa-me que essa declaração do economista traga 
alguma alteração na Bolsa de Valores brasileira e 
que venha a mexer com a Bolsa de Valores no Ja
pão, em Nova Iorque, enfim, com a Bolsa internacio
naL Quero também fazer um reparo com relação ao 
que V. Ex" disse sobre os economistas serem in
competentes. Esse pode até ser, mas tenho o maior 
respeito pela classe dos economistas. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Eu não disse que 
os economistas eram incompetentes, nem faria isso. 

O Sr. Guilherme Palmeira • Então houve um 
erro, porque foi o que entendemos. Temos econo
mistas da maior qualidade e temos que raspeM-los; 
apesar de não soletrarmos o economês, temos que 
nos curvar diante da capacidade de uma boa parte 
dos economistas. É realmente um temor a declara
ção de um economista americano - cujo propósito 
não se sabe qual é - que praticamente mexeu com 
as finanças e a economia mundial. O que espanta é 
vermos a fragilidade da economia mundial, onde a 
declaração de um economista afeta a Bol:;a de Valo
res no mundo todo. Nossa preocupação é muito 
maior, porque a questão não é apenas nacional, 
mas mundial. O pronunciamento de V. Ex" deve ser
vir de alerta aos chefes das Nações, de uma manei
ra geral, para que se apercebam que, às vezes, uma 
só pessoa pode mexer com a economia; estamos mui
to frágeis. Solidarizo-me com V. Ex" e compartilho da 
sua preocupação. Precisamos realmente estar alertas, 
para que pessoas como esse economista, de certo re
nome internacional, não venham afetar a nossa eco
nomia e mutto menos a economia mundial. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Nobre Sena
dor, em primeiro lugar, devo dizer que V. Ex• está no 
caminho certo quando damonstra que uma declara
ção dessa natureza tem, nessa hoje chamada eco
nomia globalizada, um efeito de muHiplicação que 
não se pode imaginar onde poderá chegar. E tanto é 
assim que a cotação do dólar, ontem, frente às moe
das fortes, teve uma grande baixa. 

Em segundo lugar, quando me refiro aos eco· 
nomistas, tenho sempre muito cuidado, porque é 
uma área na qual não navego, mas, quanto a esse 
cidadão, posso dizer que ele. no passado, fez uma 
previsão que não se acomodou no presente com a 
realidade e foi absolutamente falha no futuro. 

Observe V. Ex" a repercussão de suas declara
ções: houve a queda do dólar, que foi vendido a 
107,50 ienes contra 108,07 na sexta-feira passada, 
a 1,5183 marco alemão e a 1,2434 franco sufço. Um 
economista de peso, diretor de câmbio do Banco ja· 
ponês Tokai, chegou a declarar: "As declarações 
nos fizeram lembrar da crise mexicana. O dinheiro 
está deixando o dólar e buscando refúgio na moeda 
suCça". 

A!é:n dele, um economista do MIT - universida
de de origem do Sr. Dombusch -. assessor econOmi
co do West Merchand Bank de Londres, disse: •o 
Brasil está longe de uma sHuação ideal, mas não 
corre risco de colapso econOmico." 

O mesmo pensamento tem o Sr. Mário Schnei
der, do ING Barings no Brasil, que declarou: "Podem 
contar comigo como analista que não está de acordo 
com o Sr. Dombusch. • 

Ainda bem que a reação em cadeia se fez sen
tir de imediato, para que a inquietação que grassou 
Pafs afora não trouxesse senão um pouco de calma
ria. Tanto que os especialistas do mercado dlzem 
que os agentes se acalmaram, porque os efeitos de 
uma crise brasileira seriam menores do que a mexi
cana no ano passado. AI está o fulcro, o esteio, por
que o peso brasileiro no comércio e no PNB dos Es
tados Unidos é menor do que o do México. 

Agora, observe, eminente Senador Guilherme 
Palmeira, que essas declarações vieram exatamente 
na véspera da mudança do Ministério do Planeja
mento. Será coincidência ou terá sido a propósito? 
O qu<> poderia levar alguém que sabe que uma de
claração sua terá repercussão no mercado interna
cional a fazer, gratuitamente, declarações dessa na
tureza e de forma tão açodada? 

o Sr. Romeu Tuma - Permtte-rne V. Ex" um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Antes de eu 
mesmo dar a resposta, ouço o eminente Senador 
Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma- Caro Senador Bernardo 
Cabral, preliminarmente, cumprimento V. Ex• pela 
oportunidade do seu pronunciamento. Hoje, no Jor
nal do Brasil, o Ministro Pedro Malan, analisando 
as declarações de Dombusch, diz que o grau de no
vidade do que ele alega é zero. Mais adiante, a re
portagem diz que ele já foi casado com uma econo
mista brasileira, hoje Secretária do Escritório de As
suntos Externos do Ministério da Fazenda. Pedi um 
aparte para falar sobre a troca de Ministros, mas V. 
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Ex" bem a lembrou. O Senador José Serra passou o 
ministério e fez um relato de todas as alividades do 
Governo no campo social e no campo econOmico. O 
Ministro AntOnio Kandir fez uma peça de oratória em 
tomo do programa de atividades da Secretaria de 
Planejamento. S. Ex1 não desconhece que a polftica 
de juros altos é antagOnica, diflcil, que ela impõe um 
sofrimento à sociedade - o próprio Presidente da Re
pública vem chamando a atenção para isso. E dizia 
também um dos jornais que li que, quando Dom
busch anunciou a débilcla no México, já estava se 
desencadeando ali o processo de desvalorização. 
Então, ele teria se aproveHado de infonnações de 
inicio da débilcle para ser uma pHonisa procurando 
adivinhar o futuro do Méxioo, baseado nas infonna
ções que possula Mas acredHo que ele bate numa 
tecla que o próprio Governo brasileiro vem procuran
do consolidar, para que realmente Isso não traga 
mais dificuldades em um projeto eoonOmloo brasileiro. 
Acho que estamos no rumo certo, V. Ex" ouviu Isso oe
migo hoje. V. Ex" está de parabéns por levantar esse 
assunto e se manter vigilante a esse respeHo. 

O Sr. Pedro Simon - Permita-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • (Faz 
soar a campainha.) 

O SR. BERNARDO CABRAL· Sr. Presidente, 
conheço a generosidade de V. Ex". Não obstante a 
advertência de que o meu tempo está esgotado, per
mita-me apenas ter a alegria de ouvir o Senador Pe
dro Simon e, a seguir, poder dar as respostas aos 
eminentes Senadores Romeu Tuma e Pedro Simon. 

Ouço V. Ex", nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Creio que é diffcil enoon
trar um assunto mais importante para ser debatido 
hoje no Senado e um Senador mais competente do 
que V. Ex" para tratar desta matéria. 

O SR. BERNARDO CABRAL· Muito obrigado, 
Senador. 

o Sr. Pedro Simon - Não há dúvida de que se 
trata de uma questão muito séria. Achei a resposta 
do Ministro Pedro Malan muHo primária, muito - per
doem-me o termo - "fraoote'. A coisa é mais séria. O 
Ministro Pedro Malan tinha que dar uma resposta 
mais oontundente, mais objetiva, mais clara. Querer 
atingir a figura desse cidadão, bem ou mal, ele é um 
cidadão conhecido e respeHado. Esse assunto a que 
V. Ex' está se referindo foi publicado praticamente 
nos jornais do mundo inteiro. Esse economista diz 
nada mais nada menos que o Brasil está a caminho 

do México. O que aconteceu no México ontem vai 
aoontecer no Brasil amanhã. Esse tipo de afirmativa 
não pode ser dito oom essa naturalidade por um ci
dadão e respondido com essa ingenuidade pelo Mi
nistro da Fazenda. A questão é muHo séria. Eu até 
me nego a entrar na discussão, porque V. Ex" já o 
fez, mas os argumentos dele são dramáticos: o Pla
no Real é irreal; há uma defasagem; o real hoje está 
superfaturado em cerca de 2C% em relação ao dó
lar; e, quando cair na realidade, isso vai explodir; e, 
quando explodir, vai acontecer o que aoonteceu no 
Méxioo. É o que ele está dizendo. É mentira? Eu 
acho que sim, tomara que seja; não só acho que sim 
como quero crer que sim e rezo para que seja menti
ra. Esse cidadão é um irresponsável? Tomara que 
sim, acho que sim, queira Deus que sim. O Ministro 
da Fazenda tem a obrigação de responder a essas 
questões não apenas para nós aqui, mas também lá 
onde a cHação foi feita, com oonteúdo, com seriada· 
de, oom números, e não com uma respostazinha vã, 
um pouco ingênua. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A 
Mesa pede desculpas, mas o tempo do orador já se 
esgotou há 3 minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL • Eminente Se
nador Pedro Simon, sou capaz de adivinhar o que V. 
Ex" iria ooncluir. Sei que V. Ex" iria demonstrar que 
uma irresponsabilidade dessa natureza, pelo menos 
uma aparente irresponsabilidade, pode gerar uma cri
se tão grande no Pais, que não será permitido que 
nós, oom a nossa omissão, oom a nossa indiferença, 
sem uma resposta imediata, dura, que não seja uma 
resposta de oontorcionlsmo polftico, deixemos de rncs
trar ao mundo inteiro que esse cidadão não tem um 
passado de pHonisa muito bem conceituado. 

Para concluir, Sr. Presidente, vou demonstrar 
como ele não o tem, lendo um registro da imprensa: 

'Em 1986, o economista reoomendava ao 
então Presidente Samey que tirasse Mailson da 
Nóbrega do comando da polftica económica e 
oonvocasse o ex-ministro Delfim Netto. 

E recentemente, em março deste ano, 
ele não hesHou em propor ao Governo brasi
leiro a espantosa receHa de 'esquecer a ob
sessão por uma inflação mais baixa' e fazer 
a economia crescer 7% ao ano: - Quem dis
se que não é passivei crescer 7% por causa 
da luta contra a inflação deve ser mandado 
para o zoológico - declarou. • 

Sr. Presidente, a agressão de Dombusch man
dando que as autoridades económico-financeiras 
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deste País devam ter o destino do zoológico e agora 
dizendo que estamos à beira de um colapso é o 
mesmo que ·lembrar aquela célebre frase latina: 
vade retro, Satanasl 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 
(Pausa.) 

· Concedo a palavra à Senadora ~nedita da 
.Silva. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, venho à 
tribuna para lembrar episódios que tomaram conta 
do noticiário nacional brasileiro. Após a tragédia de 
Caruaru, agora é a da Clínica Santa Genoveva, la
mentavelmente acontecida no Estado do Rio de Ja
neiro. 

Trouxe para minha intervenção interrogações 
que acredito contribuir de uma certa forma para a re
flexão geral do Senado Federal. Rquei pensando a 
respeito dos antecedentes: A CJrnica Santa Genove
va é particular e tem convênio com o SUS para pres
tar atendimento à população. Os sócios, donos, são 
Mansur José Mansur e Eduardo Quadros Espínola, 
respectivamente, Presidente da Federação Brasilei
ra de Hospitais e Presidente da Associação Brasilei
ra de Psiquiatria. 

O Sr. Eduardo responde no Ministério Público 
Federal a inquérito por fraude por ter recebido, em 
1994, 34.325 diárias fantasmas, cobradas de pacien
tes inexistentes em outra clínica de sua propriedade. 

Mansur José Mansur foi denunciado pelo Mi
nistério Público por cobrar 471 diárias em excesso, 
também em outra clínica de sua propriedade, o Sa
natório ltaperuna. 

Consta que a Clínica Santa Genoveva está 
funcionando irregularmente desde o início do ano. A 
Comissão de Fiscalização do Conselho Regional de 
Medicina, coordenada pelo Sr. Antônio Carlos Tou
che, afirma que ela está com o Certificado de Autori
zação de Responsabilidade Técnica vencido. E, se-
gundo a Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a 
maio morreram 195 pessoas na clfnica. 

Como sou auxiliar de enfermagem e assistente 
social, acostumada a trabalhar nessas instituições, 
sei perfeitamente a diferença entre um paciente ter
minal e uma pessoa idosa cuja famma não tem con
dições de mantê-la em casa - algumas delas nem 
sequer têm casa. A realidade é esta: são difíceis de 
niorrer, porque quando se chega a essa idade avan
çada é porque se tem muita energia, muita força. 

Estamos sabendo que 195 pessoas daquela 
cJrnica, de janeiro a maio, morreram. Segundo de
núncias da imprensa, 88 idosos morreram em dois 
meses na CJrnica Santa Genoveva, sendo a maioria, 
vHima de surto de diarréia; alguns morreram por 
subnutrição. Três mortos a cada dois dias. Eu me 
pergunto: Como ocorre isso? Consta ainda surto de 
bactérias extremamente infecciosas, o que ocasio
nou várias doenças trpicas de regiões tropicais. 

Sr. Presidente, o principal vetor de tudo isso foi 
a faita de higiene. A transmissão se dá geralmente 
por contaminação fecal-bucal (água infectada, falta 
de higiene no manuseio de alimentos, ato). Quem 
conhece sabe perfeitamente que a maioria dos inter
nos passa fome, frio, reoabe medicamentos com 
data vencida, toma água contaminada, ato. 

Ora, corno é possível aconteoarem, aos nossos 
olhos, tais coisas corno sapos e ratos nos corredo
res, esgoto a céu aberto, pessoas apodrecendo em 
vida Isso é uma indtgnldadel 

Temos alguns exemplos que são estarrecedo
res: um idoso teve sua perna amputada, em razão 
de uma infecção provocada pela ferrugem que cor
roeu sua cadeira de rodas. Ele não tinha essa "doen
ça. Isso é um absurdo! Vários pacientes são encon
trados sujos de fezes e abandonados nas enferma
rias. Sabemos o que isso significa. 

o paciente Sérgio Genurno Costa caiu e teve 
traumatismo craniano, mas a clfnica não pen::ebeu 
isso; só ministrou-lhe novalgina. RasuRado: morreu 
oito dias depois de ter caldo. 

Ora, não é possfvel que em uma clínica corno 
essa, que trata pacientes de geriatria, não haja um 
corpo de funcionários suficiente para atender àque
las pessoas. Há desleixo e descaso por parte dos 
responsáveis. O que deveria ser urna clfnica médica, 
tomou-se a casa dos horrores. 

Ontem, após a inspeção na clfnica, o Presiden
te do Conselho Regional de Medicina do Rio de Ja
neiro entrou com pedido de interdição ética, o que 
prolbe novas internações. O Ministro da Saúde disse 
que fecharia a clínica - tomamos conhecimento des-

sa declaração -. mas voltou atrás porque não sabe 
onde internar os pacientes. 

Quero crer que o Ministro da Saúde tenha ra
zão. Não se sabe para onde levar aqueles pacientes. 
Mas, tudo Isso ocorre por causa da falta de urna politi
ca realmente protecionista, no que ciz respa1to às pes
soas que estão nessas condições. Por exemplo, não 
existe - pelo menos não é do meu conhecimento, 
corno profissional da área - um hospital que cuide, 
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pura e simplesmente, de pacientes tenninals. Não há 
como terminar a vida com dignidade. Isso é indigno! 

Quem trabalha nos hospitais sabe perfeitamen
te que às vezes os doentes são entregues às famr
lias, mas nem todas têm condições de cuidar dos 
doentes, e estes monem sem ter tido sequer um 
afago, um carinho. São pessoas absolutamente 
cor:Iscientes; sabem que são pacientes terminais e 
que não existe cura pa:a suas doenças. Se o Poder 
PObllco não fizer a sua parle, evidentemente essa > 
rewonsabilidade continuará a cargo das famRias 
brasileiras que sempre cuidaram dos seus pacien
tes. isso não é possfvell 

Não se conhecem neste Pars hospitais geriátri
cos. Existem os da iniciativa privada, mas do Gover
no não há. Nossos asilos são verdadeiras casas ile hor· 
rores. A maioria deles contam com a boa vontade de 
igrejas, sindica!os, associações, p .. s cp~ se enri
queceram demais e, sem herdeiros, resolwm abrir uma 
casa para abrigar p e s cas da teroeira Idade. é desse 
IomB que os idosos estão terTI'b1ncb seus dias. 

A Delegada de Sente Tereza, SOnia Bello, resol
veu abrir um inquérito contra a clfnica. O Conselho Re
gional de Medicina • Cremerj - convocou os médicos 
da Sente Genoveva para prastar depoimentos hoje. 

Sabemos que há nOmero insuficiente de profis
sionais na clfnica. São 286 pacientes para apenas 
15 médicos, entre plantonistas e diarista.&. Sabemos 
também que outras clfnicas, no Estado do Rio de Ja· 
neiro • não falo em nfvel de Brasi -, apresentam os 
mesmos problemas: Clfnica Nossa Senhora das Gra
ças, em ReaJengo, e a Clfnica Carl1lO Belo, em Jaca.
repaguá, que também minislnlm a seus pacientes me
dicamentos vencidos. Os allmertos eslão expostos 
aos ratos, as tubulações de esgoto aparente; nas gela
deiras existem aUmentos podres, e assim por diante, 

Esse é o tratamento que as pessoas estão re
cebendo nas clfnicas do Estado do Rio de Janeiro. 

Não há sequér uma comissão de controle de 
infecção hospitalar e de óbitos. Os prontuários são 
preenchidos indevidamente, sem mostrar a evolução 
dos pacientes. Quando um plantonista passa a sua 
tarefa ao seu substituto, todos sabem - é elementar • 
que a primeira coisa a fazer é verificar, no prontuário 
do paciente, o medicamento receitado e a evolução 
do seu quadro clfnico, para que se possa continuar o 
tratamento. Mas nem isso existe! As pessoas estão 
ministrando remédios por conta própria, porque não 
têm uma orientação, não existe Raio-X ou outros 
exames necessários. Dessa forma, não há possibili· 
dades terapêuticas. O mínimo que se poderia fazer 
é mandar fechar essa clfnica. 

Estamos diante de uma situação gritante: o Po
der POblico não investiu; portanto, não tem condiçõ
es de ~<lender os pacientes. 

Mesmo sabendo que podem acontecer coisas 
piores, os doentes permanecem nessas clfnicas por 
falta .de opção. Não é possfvel concordar com situa
ção tão dramática. 

O Sr. Romeu Tuma - V. Ex" me permHe um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo um 
aparte a V. Ex", Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma- Senadora Benedita da 
Silva, vejo que V. Ex" trata de um assunto profunda
mente angustiante e triste. Rco alegre que V. Ex" 
esteja nesta tribuna, porque pensei que estivesse na 
Turquia, discutindo o Habitat 11, uma vez que é pro
funda conhecedora dos assuntos que afligem a po
pulação e principalmente o Estado que V. Ex" repre
senta. Vejo que V. Ex", segundo o quadro que des
creve, até com um pouco de ansiedade, procura en
contrar um meio de não traumatizar tanto o Plenário. 
Mas o que a imprensa tem mostrado, através da te
levisão, dos jornais e das revistas, dão-nos uma 
idéia de como os seres humanos são tratados como 
trapos, como coisas! Aqueles pacientes dependem 
da bondade dos assalariados dessas clfnicas, que, 
por piedade, os auxiliam ministrando medlcamentos 
sem orientação, para tentarem minimizar a dor da
quela gente. Parece-me que o Jornal do Brasil de 
hoje, inclusive, dizia que uma dessas cUnicas explo
ra, para ter lucro, o sofrimento alheio. Por isso quero 
dar os parabéns a V. Ex". Espero -e quero ter certe
za - que a voz de V. Ex" ecoe no Ministério da SaÍI
de e nos ouvidos das autoridadas competentes, para 
que realmente as clfnlcas não sejam fechadas, pois 
isso não pode ocorrer. ·Não há outro lugar para se 
atender esses doentes que não seja à beira da cal
çada. Mas que intervenham no bom sentido, para 
que realmente haja um atendimento humano, orien
tado, sob a supervisão dos médicos. Só assim pode
rá haver um pouco de tranqüilidade a essa gente so
frida, que não tem onde cair morta • desculpe-me a 
expressão. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. Ex". 

Quero dizer que essas pessoas não têm verda
deiramente onde cair mortes. Essa constatação não 
é apenas dura, é uma realidade. E nós a estamos 
constatando na medida em que a ausência do Poder 
Público, no implemento dessas polfticas, possibilita 
que essas pessoas cheguem a essa sHuação. 
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Por isso, V. Ex" também tem o compromisso 
não só de refletir sobre esse momento, mas de con
tribuir para que esta voz se faça ouvir no Ministério 
da Saúde; na Presidência da República; no Governo 
do meu Estado, através do Prefe~o da minha cida
de, e que se faça ouvir no Pafs como um todo. 

Estamos à beira da morte; a Saúde está doen
te oo Brasil. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me concede um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Ex", 
nobre Senador. 

O Sr. PIJdro Simon - Em primeiro lugar, estra
nho vê-la neste momento, porque ninguém mais do 
que V. Ex" deveria estar em Istambul. V. Ex" conhe
ce, entende, Interprete e seria a . grande repre
sentante do povo brasileiro para debater o problema 
das grandes cidades do mundo intlliro. V. Ex" mora 
no Rio de Janeiro e conhece as favelas daquela ci
dade; conseguiu venoer e chegar até esta Casa. 
Portanto, ninguém melhor do que V. Ex" para nos 
representar em Istambul; V. Ex" talaria com conheci
mento de causa, e não porque ouviu falar. Sincera
mente, se dependesse de mim, se eu pudesse ter 
participado da escolha, eu a designaria para integrar 
essa comissão. Já que tivemos a felicidade de tê-la 
nesta Casa, Unhamos a obrigação de fazer com que 
só V. Ex" participasse dessa conferência, porque, ar 
sim, o povo brasileiro, naquilo que tem de mais sim
ples, de mais humilde, estaria representado em Is
tambul. Portanto, o pronunciamento de V. Ex" é mui
to importante. U, através da imprensa, o pronuncia
mento de ontem do Lfder Roberto Freire sobre a 
mesma matéria. Nobre Senadora, temos a obriga
ção de dar nome aos bois, temos a obrigação de as
sumir a responsabilidade. Quero dizer a V. Ex" que 
eu, Pedro Simon, Senador da República, assumo 
responsabilidades. Esses latos estão acontecendo 
por minha culpa, Pedro Simon, porque sou Senador 
da República há 16 anos, porque sou Parlamentar 
há alguns anos e não participei, não agi como seria 
da minha obrigação. Creio que são poucos os que 
podem, nesta Casa, dizer: 'eu fiz, eu realizei'! Dis

. cursar é importante, debater é importante, apresen-
tar projeto de lei é importante, mas existem alguns 
assuntos que deveriam ser tratados como uma cru
zada nacional. VoHa e meia estamos debatendo aqui 
problemas da agricuHura, problemas de crédito agre
cola, que são importantes; às vezes, discutimos pro
blemas industriais, que também são importantes; re
forma da Previdência e outras questões. Porém, há 

milhões de pessoas que passam fome. Isso está 
acontecendo no Rio, não digo que seja no Brasil. No 
Brasil é pior, Senadora. Se isso está acontecec >do 
no Rio, que é vitrina do Brasil, imagine o que deve 
estar acontecendo por ar afora! Dói sabermos que 
isso está acontecendo, que tem gente morrendo de 
fome todos os dias neste Pais, mas é preciso que 
isso aconteça para que falemos sobre o assunto. É 
preciso que acónteça o que óCOrreu em Pernambu
co para talarmos; é preciso que se matem as pes
soas, como aconteceu no Pará, para que falemos. 
Eu nem me lembro mais qual foi a cidade do Pará 
em que ocorreu o fato, que fez com que me esque
cesse daqu.,la outra violência que aconteceu em 
Rond6nia. !'. de RondOnia fez com que esquecesse 
uma outra, eto. Agora, é o Rio de Janeiro. Uma des
graça nos faz esquecer a outra e ninguém toma pro
vidência, a começar por nós, a começar pelo Con
gresso. Penso que há algumas questões que são 
fundamentais. Estava certo o candidato Fernando 
Henrique, quando abria a mão, em sua campanha, e 
dizia: 'É saúde, é educação, é segurança, é alimen
tação, é moradia'. É verdade. No entanto, se o Pre
sidente se esqueceu, se amputaram sua mão, nós, 
Congresso Nacional, não podemos esquecer. Aque
las questões eram fundamentais na campanha e 
continuam fundamentais hoje, na sociedade brasilei
ra. Pergunto: quem de nós, Congresso Nacional, Se
nado Federal, ao final de um ano, vai dormir dizen
do: 'Eu fiz. Graças a mim, hoje há menos crianças 
passando fome; graças a mim, há menos velhinhos 
na miséria; graças a mim, mudou um pouco a injus
ta, cruel e de.sumana distribuição da renda neste 
Pais'?! V. Ex", com a autoridade que tem, mais do 
que ninguém, com a competência que tem, mais do 
que ninguém, deVeria, primeiro, nos cobrar essa 
missão. Vamos criar uma comissão, vamos nos reu
nir, vamos debater, para saber o que aconteceu em 
Pernambuco, para saber o que aconteceu no Rio de 
Janeiro, para então falarmos com o Presidente. Não 
adianta cobrar do Ministro da Agricultura ou do Mi
nistro da Saúde. EsSe, co~ado, está numa corrida 
maluca atrás do impoSto que favorece seu Ministé
rio: já falou com a Câmara dos Deputados para sa
ber se lá a matéria será aprovada. O Senado votou 
apressadamente por achar que era prioritária, e ago
ra a Câmara dos Deputados está engavetando. Por 
quê? A Câmara deve reje~r ou aprovar, mas não 
deve engavetar. Nós, ainda que cumprindo o Regi
mento - é muito importante cumpri-lo, é a nossa pri
meira missão -. devemos cumprir a Constituição. 
Mais do que a Constituição, devemos cumprir os 
mandamentos, e, mais do que esses, devemos cum-
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prir as questões de ética. Não se pode apenas dizer: 
"Olha o que aconteceu com os velhinhos no Rio; 
olha o que aconteceu com as pessoas no interior de 
Pernambuco"! Claro que dizer isso é importante, 
mas precisamos agir. C51so contrário, nobre Senado
ra, na próxima semana, estarei em seu lugar, falan
do da desgraça de algum lugar, e ninguém mais se 
lembrará do Rio. E nada vai mudar. 

. A SRA. BENEDITA DA SILVA· Agradeço a V. 
Ex" pelo aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - Sena
dora, o tempo de V. Ex" já está ultrapassado em 02 
minutos. 

O Sr. Pedro Simon - Isto é importante: o tem
po. O tempo é importante! A saúde pode esperar, o 
tempo não podei :· 

O Sr. Bernardo Cabral- Senadora, homena
geio V. Ex" com o meu silêncio. 

O Sr. Pedro Simon - Pelo amor de Deus, cum
pramos o Regimento! O povo que fique esperando, 
o Regimento jamais! 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência pede desculpas, mas está aqui para fazer 
cumprir o Regimento. 

O Sr. Gullhenne Palmeira - Sr. Presidente, 06 
rninutos de aparte!? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A pala
vra continua com a Senadora Benedita da Silva, 
para concluir. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden
te, eu gostaria que o meu pronunciame.nto acolhes
se também as manHestações dos Srs. Senadores, 
os que falaram e os que desejavam falar. Infelizmen
te isso não foi possfvel, por causa do tempo. 

No entanto, o gesto dos Senadores em pedir a 
palavra demonstra, na realidade, a vontade que tem 
esta Casa não só de aprofundar-se, como bem colo
cou o Senador Pedro Simon, no discurso da tribuna, 
mas no compromisso de constituirmos uma comis
são para apurar esses fatos. Não se trata apenas 
dos acontecimentos da Clfnica Santa Genoveva, 
mas de muitos outros aos quais assistimos no Pafs. 
É preciso criar uma comissão suprapartidária para 
investigar os fatos, discutir e dialogar com o Gover

no Federal sobre a prioridade, sobre a urgência que 
requer a questão. Aqui estamos, fazendo denúncias 
e denúncias, mas não temos encontrado eco de 
uma ação afirmativa e imediata. 

Sr. Presidente, devido o meu tempo ter esgota
do, peço a V. Ex" que dê como lido o restante do 
meu pronunciamento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDfTA DA SILVA EM SEU Dis
CURSO: 

APÓS CARUARU. AGORA É A CLIN!CA SANTA GENOVEVA 

O QUE VAI SloR DEPOIS? 

Antecedentes: 
- A. dfnica Santa Genoveva é particular e convenlada com 

o SUS, para prestar atendimento à população. 
- Donos/Sócios = Mansur José Mansur. e Eduardo Qua· 

dres Esplnola, respectivamente presidente da Federaçlo Sreslla~ 
ra de Hospitais e da Asoodaçilo Brasileira do Pslqulabla. 

- Eduardo Espfnola responde no Ministério Púbico Federal 
lnquértto por frauda, por ter recebido em 1994, do governo, 

34.325 diárias fantasmas, cobradas da pedentes Inexistentes, em 

outra dlnlca de sua propr1edade. 
- Mansur José Mansur, foi denunelado pelo Mlnlstédo Pú

blico Fedeml por cobrar 471 dlártas em excesso, noutra clínica 
sua: o Sanatót1o ltaperuna. 

- Consta que a cUnlca Santa Genovava está fundonando 

Irregularmente desde o Início do ano. A COmlssl.o da F19C8llzaçAo 
do COnselho Roglonal de Medldna (coordenador Ant6nlo caros 
Toudle) disse que ela está oom o certificado de Autortzaçl.o de 

Responsabilidade Téallca vencido. 
._ Segundo a S&cretarta Municipal de Saúda, de janeiro a 

maio morreram 195 pessoas na clfnlca. 

Sltuoçiio: 
- Segundo denúncias da inpransa, 88 Idosos morreram 

em dots meses, na santa Gencvava, a maJoria vftlma de surtos 

de diarréia, (lrês mortos a cada dois dias). Alguns casos da morte 

por subnutrição. 
-consta que o agente desse surto sAo as bactérias do gê

nero Slllgella, extromarnenta lntoedosas, ocasionando doenças ti

picas de campos de prtsfonelros em regiões tropicais. 
-seu principal vetar é a falta da higiene. A transmissão se 

dá goralmento pela contamlnaçilo fecof-bucal (4gua lnfoctada. 

manuseio não-higlenlco de alimentos, etc.). 

- A maioria dos Internos da dlnlca passa tome e frio, rece
be medicamentos com data vencida, toma égua contaminada. 

tem surtos de diarréia, convie com sapos nos corredores, é ataca· 

da à noHe pelos ratos e apodrece por negligência crtmlnosa. 

Exemplos: 
- Um dos Idosos teve sua perna amputada devido a uma 

Infecção por ferrugem, que oorroeu sua cadeira de rodas. 

- Vários pacientes foram enoontrados sujos de fezes e 

abandonados nas enfermarias. 
- um padente, Sérgio Genuíno COSta, levou um tombo e 

teve trat.matismo craniano. Mas a dínlca não vfu Isso e o tratava 

a baSe de novalginas. Morreu otto dias depois da cair. 
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- Há, pois, lndfdos claros de dasleixo e descaso por parte 
dos rasponsá.vels. Aquilo que deverta ser uma dfnica médica é 
uma casa de horrores. 

-Ontem, após lnspação na clfnica, o Presidente do COns&
lho Regional de Medidna do Rio de Janeiro, entrou com pedido 

de Interdição ética que prolbe novas Internações. 
- O Ministro da Saúde disse que fecharla a santa Genove

va. Mas voltou atrás porque não há onde lntamar os pacientes. 
· - A delegada da Santa Tereza, SOnla Bailo, resolveu abrir 

Inquérito eontra a clfnlca. 
- O Conselho Regional do Medicina - Cromerj, convocou 

os médicos da Santa Gonovova para prestar depoimentos hoje. 

- O número lnsuftclanta da médicos na cHnlca é axpresal-
vo. Para cuidar do 286 paclentea. dispõe do 15 médicos entra 
plantonistaS • diaristas. 

- Outras cllnk:as apresentam problemas. Ctlnk:a Nosss 

senhora doa Graças (om Roalengo); Cllnlca Compo Belo (Jacaru

pagué}, com produtos com validada vanclda; alimentos olq)OStoo 
aos ratos, ltlbtJiaç08s da eogolo aparenta, geladeiras oom almon

tos podrea, etc. 
- NAo hã ooml- da oontro1e da lnlecçAo hospitalar, 

nem do óbltDs. OS prontuárioo sAo praencllldoa lndovldamonta 
(som mostrar a ovoluçAo dOs paclontas); os Almédlos sAo mfnia.. 

trados por qualquer pessoa sem acompanhamento médico e nAo 
hã exames da Ralos.-X, laboratorial ou mesmo de rossu9dtaçAo 
de catdfacos, que num hospital de pacientes fora de possibllklada 
terapêutica. como é o caso da Santa Genoveva, é fundamental. 

Clluua: 
- A falta da uma poHtlca. da saúde púbUca, séria e eficaz, 

com orçamento compatfvel com as nacasskiBdes, pennlte que o 
Brasil seja um dos pafses mais doentes do mundo: 

- O atual sistema da saúde, no qual o SUS paga valores ri
slvels para que particulares atendam à populaçlio, dá margem a 
açlio do maus pmtisslonals; 

- A falta de uma ftscallzaçAo riglda na área de sa!lda per
mite que Instituições precarfssimas fundonem como uma série da 

lrragularidadas; 
- omlssilo da admlnlstraçlio municipal qua é a pdnclpal 

responsável. 

Cone lu• lo 
- A principal amtlnlstradora da Santa Genoveva, SRvia da 

COnoolçlio, am depoimento prastado na 7' DP, confirmou o péssi

mo estado da clfnlca. 
- Neste caso, não há como argLmantar pela falta de recur

sos. Hospitais e casas de sa!lde do Estado do Alo receberam, no 
ano passado, 45 milhões da reais, equivalente a 56,6% do total 
de pagamentos do Ministério da saúde, faltos no pafs. 

-Dentro desse montante, as ctfnlcas prtvadas ncaram com 
73,4%. Pam a rede pública foi 26,6%. Os proprietários da cllnlca 

atribuem à falta da recursos financeiros todos os problemas, lndu

alve os da hlglana(?). 

- OS empresários mantêm o lucro e dinlnuem as verbas 

para atendimento. 
- O sucataamento da saúda pública tomou 49 uma perver

são soclal tão rendosa quanto a Indústria da seca ou a correta
gem dos anões do orçamento. 

- A sociedade nAo poda aceitar a existência do uma lnstl

tulçAo nesses moldes. 
- Onde estio os fiscais nwnldpals, estaduais e federais? 

Onde está o controla? Onda &atá a responsabtllzaçlo por esses 
oploódlos? 

-A m~ 6 um doa """""-aapoctosdo pois. 

É pmctso nxnpor a ~da oc clodada o do podarpútllloo. 

- Comownte a - é a slluaçlio da valhlca pobre o 
abandonada no Braall. é 001 sinal grave de barb4rle e de uma 
ooncepçlio porvet~~~t da ..--. dentro do aluai modelo 
aoonOmloo. 

- Elolmplllcatlvo - modelo 6 a oobnlnça do mpostos 
doo lunclon6doo pébllooa _,_., lnstltUido mcontomonte 

·-do mecldo pRI1IIsórta. 
-A atenç1o t - do pow 6 mais uma quedo da von

lado potntca • manoo do RICUraos. Cuba, um pois pol>nt, possui 

um _,. '"'*"""' que exporta conhoclmonto na*"'"· 
É n.......trio Instituir.., novarnoma aprétlca do médico da 

tamOia, quando o ldoao, o-6 atendido em caso • ponnano
ce )unto dos seus. 

O que dda Hipócrates, o pai da medicina. ae pudasoo ver 
que, no Bnlall, alguns do souo colegaS podem SO< comparados a 

guardas da campos da eonoontraçlio? 
(Medidas adotados pela senadora: Estou rematando oxpe

dlonte ao Ministro da Saúda onde solicito lnspoçlio am todas as 
casas gerfátrk::a.s do Estado do FUo de Janeiro, estou encamlnhan~ 
do Requerimento do lnlonnaç6ea ao Ministério da Saúda.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex" 
será atendida. 

Com a palavra o nobre Senador Humberto Lu
cena por pennuta com o Senador Francelina Perei
ra. V. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, há uma expectatiVa gemi quanto à 
próxima decisão a ser tomada pelo Supremo Tribu
nal Federal, no recurso qua lhe foi submetido, face à 
deliberação recente do Tribunal Superior Eleitoral, 
no sentido de proibir que titulares de cargos do Po
der Executivo na esfera Federal, Estadual ou Munici
pal - Presidente da República, V!Ce-Presidente da 
República, Ministros de Estado, Governadores de 
Estado, Vice-Govemadores, Secretários de Estado, 

Prefeitos Municipais, Vice-Prefeitos, Secretários Mu
nicipais - subam aos palanques, durante a campa
nha eleitora(. 
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Parece-me que houve equivoco do Tribunal 
Superior Eleitoral ao examinar a matéria, não obs
tante o fato de que aquela aHa Corte de Justiça vem 
demonstrando extremo zelo pela purificação do pro
cesso eleitoral. 

Na verdade, o que enfim se conseguirá, se per
durar a deliberação do TSE, é a cassação da cida
dania. Embora ocupem cargos de Presidente da Re
pública, ou outros, são cidadãos brasileiros que têm 
o direito de Ir à tribuna popular para defender os pro
gramas do seus partidos, as diretrizes que coman
dam as próprias candidaturas que as suas agremia
ções apresentam, nos pleitos eleitorais. O que se 
deve condenar e punir com rigor, é o uso da máqui
na administratiVa na campanha ele~oral, seja a má
quina federal, estadual ou municipal. A própria legis
lação em vigor já dispõe de nonnas bastante rfgldas 
nesse sentido, de tal maneira que fica praticamente 
impossfvel que as autoridades federais, estaduais 
ou municipais possam influenciar nas deci~ elei
torais. Se não prevaleoesse esse meu racicicfnio, 
como é que irfamos discutir, por exemplo, a questão 
da reeleição dos titulares dos cargos eletivos? Nos 
Estados Unidos da América, o Presidente da Repú
blica é candidato à reeleição no exercfclo do próprio 
cargo; assim também os Governadores de Estados 
e os outros ocupantes de cargos do ExecutiVo. Sr. 
Presidenta, não há de ser a presença nos comfcios 
eleitorais que irá fraudar os ple~os. 

Ainda hoje ouvi uma entrevista, muito contun
dente, do Governador Mário Covas - e ninguém du
vida da condição de democrata do Governador de 
São Paulo. S. Ex" alirmou categoricamente que es
perava, com ansiedade, a decisão do Supremo Tri
bunal Federal, porque está disposto a subir nos pa
lanques de São Paulo para defender as teses do 
seu Partido, o PSDB, e sobretudo as candidaturas 
que a sua agremiação partidária está lançando, a 
começar pela Capital, onde disputa o pleito munici
pal o ex-Ministro José Serra. 

Quero crer, portanto, Sr. Presidente, que o Su
premo Tribunal Federal, na sua serenidade, há de se 
aprofundar no exame dessa matéria e há de vir ao en
contro dos anseios de todos nós, democratas, que 
queremos na verdade que a campanha eleitoral se 
processe dentro de nonnas rlgidas e de um prooesso 
permanente de moralização. Mas nunca, Sr. Presiden
te, tirando o direito que têm os cidadãos brasileiros de 
defender suas idéias nos palanques ele~orais. 

Muito mais Importante foi a decisão do TSE, 
apoiada pelo Congresso, de maneira firme e categó-

rica, de assegurar recursos necessários para a infor
matização dos pleitos eleitorais. Já teremos, este 
ano, nas eleições das capitais, cerca de 30 milhões 
de eleitores votando através de máquinas. Isso é im
portantfssimo para evitar que as fraudes eleitorais se 
repitam, e tendo em vista, também, o apressamento 
do processo de apuração das eleições. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Inter
rompo V. Ex" apenas para prorrogar por mais dez 
minutos a Hora do Expediente, de forma a poder 
concluir o seu pronunciamento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, 
ainda mais relevante é a questão das despesas da 
campanha eleitoral. Já avançamos bastante nesse 
sentido. No último pleito, tiVemos os bónus eleito
rais; e agora, na nova legislação, temos também aju
das eleitorais de pessoas ffsicas e jurldtcas, compro
vadas através de recibos. 

Digo a V. Ex" que preferia os bónus, porque 
me pereciam melhor solução. Mas, de qualquer for
ma, o que é Importante é a transparência nessa 
questão, para evitar-se que amanhã continue a ha
ver fraudes que levem a um maior enriquecimento 
ilfclto, cada vez mais, de pessoas que participam, às 
vezes, de campanhas polfllcss mais para ganhar di
nheiro do que a própria eleição, apropriando-se das 
chamadas sobras de campanha 

Faço, portanto, fica este registro, Sr. Presiden
te. A minha expeàativa e de todo o povo brasileiro é 
no sentido de que o Supremo Tribunal Federal asse
gure a todos os brasileiros, sejam autoridades ou 
não, o direito sagrado de subirem aos palanques, 
para defenderem as idéias dos seus candidatos, as 
idéias e os programas dos seus respectivos parti
dos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenta. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, proposta de emenda que será lida pelo Sr. 
1° Secretário em exercfcio, Senador Antonio Car1os 
Valadares. 

É lide a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA À CON5nTUIÇÃO 
N" 27, DE 1996 

Altera o Inciso V do § 2" do art 58 
da Constituição FederaL 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional: 



00036 ANAIS DO SENADO FEDERAL. Jupho de 1996 

Arl 1° O inciso V do § 2" do arl 58 da Consti
tuição Federal passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: . , 

• Art. 58. ·····-······-·········-·····-·············· 

§2" .••......••... ····················-----·-·-.. .... .. . 

V- convocar qualquer peFSOa ou auto
ridade para prestar depoimento, exceto de
tentor de n>;'_'1dato eletivo no exerclcio des
te, magistrado de qualquer jufzo-ou tribunal 
e membro do Ministério Público; 

Arl 2" Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação. 

- Justltlcaçio 
Na lição de José Afonso da Silva (Curso de Di

reito Constitucional Positivo, 10" edição, 18Vista, 
1995, pág. 492), as atribuições do Poder Legislativo 
podem ser divididas em cinco grupos: 

a) atribuições legislativas, consistentes no po
der de elaborar leis; 

b) atribuições meramente deliberalivas, ex
pressas na prática de atos de normatividade concre
ta, como decretos legislativos e resoiUQOes, e outros 
atos referendários, autorizaliws e normativos; 

c) atribuições de fiscalização e controle, exerci
das através das diversas formas pelas quais se ex
pressa o controle extamo da Administração Pública; 

d) atribuições de julgamento de crimes de res
ponsabilidade, que acontece pela autorização de 
processamento e julgamento de alguns agentes polí
ticos· 

'e) atribuições constituintes, consubsianciada 
na elaboração de emendas constitucionais. 

Dessas atribuições, a noticia histórica de que 
dispomos indica que a primeira grande atribuição do 
Poder Legislativo foi o chamado poder financeiro, ou 
seja, a competência para autorizar a cobranç8 da ti
tulas, consentir gastos públicos e tomar a conta dos 
que usam do patrimOnlo geral. Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho chega a afirmar que 'tradicionalmente, 
o Legislativo é o poder financeiro' (Curso de Direito 
Constitucional, 19" edição, revista, 1992, pág. 138), 
tradição esta que data do medievo. · 

Em ilustratiVa lição, ensina esse mestre: 

'Na verdade, o poder financeiro das 
Câmaras é historicamente anterior ao exer
cício, por elas, da função legislativa. De 
modo geral as Câmaras representativas, na 
Idade Média, destinavam-se precipuamente 

a consentir nos impostos, em razão do prin
cípio largamente difundido de que sem o 
consentimento dos contribuintes ou de seus 
representantes não pode haver cobrança de 
tributos, princípio esse, por exemplo, consa
grado na Magna Caria de 1215. 

O poder de votar as regras jurídicas -
as leis - foi, em realidade, conquistado por 
essas Câmaras, na Inglaterra, a 'mãe dos 
Parlamentos", por meio de uma barganha: o 
consentimento em impostos em troca da ex
tensão de sua influência legislativa.• (Idem, 
ibidem). 

Além dessa característica de função primeira 
do Poder Legislativo, o poder financeiro, ou fiscaliza
dor, é por muitos tomado como auxiliar da realização 
da outra grande função dos parlamentos, qual seja a 
elaboração normativa. Nesse sentido a lição do juris
consulto platino Miguel Andreozzi, para quem o po
der de fiscalização da atuação do Executivo •não é 
uma faculdade inferior ou ajacente à de editar leis; 
pelo contrário, é fundamental e necessária à própria 
elaboração das leis, a fim de que o Legislativo co
nheça como funcionam os outros órgãos, sobretudo 
do Executivo, em relação ao qual exerce amplo con
trole' (Faculdades Implícitas de lnvestigación Legis
lativa y Privilégios Pariamentarios, pág. 12). 

Depreende-se dai como a grande, primeira e 
mais imporlante função do Poder Legislativo a de 
fiscalização, a de controle externo. 

Está ela consagrada de forma expressa no tex
to da aluai Constituição Federal. Determina o art. 49, 
X, a competência 'exclusiva' do Congresso Nacio
nal, unicarneralmente ou por qualquer de suas Ca
sas, para a fiscalização e controle dos atas do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indirete. 

Essa competência fiscalizatória biparte-se em 
uma primeira, ampla e geral, que lhe permite 'inda
gar e questionar a respeito de todos os atos do Po
der Executivo, inclusive os da administração indireta, 
derivada da idéia de que os atos da administração 
devem ser acompanhados e fiscalizados pelo povo 
'(Michel Temer, Ell!mentos de Direito Constitucional, 
pág. 126), e outra, prevista no art. 70 da Constitui
ção, qual seja a fiscalização financeira e orçamentá
ria, labor no qual o Congresso Nacional tem o auxmo 
técnico do Tribunal de Contas da União. 

Absolutamente todas as unidades administrati
vas estão sujeitas a esse controle, tanto do Executi
vo quanto do Judiciário e do próprio LegislatiVo. São 
abrangidos também os atos de qualquer pessoa ffsica 
que 'utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
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dinheiros, bens ou valores públicos ou pelos quais a 
União responda .. ." (CF, art 70, parágrafo único). 

É pertinente a discussão da amplitude desse 
controle latente. 

Para mensurá-la, toma-se fundamental a lição 
do pranteado mestre Hely Lopes Meirelles: 

• A fiscalização financeira e orçamentá
ria é conferida em termos amplos ao Con
gresso Nacional, mas se refere fundamen
talmente à prestação de contas de todo 
aquele que administra bens, valores ou di
nheiros públicos. É decorrência natural da 
administração como atividade exercida em 
relação a interesses alheios. Não é, pois, a 
natureza do órgão ou da pessoa que a obri
ga a prestar contas; é a origem pública do 
bem administrado ou do dinheiro gerido que 
acarreta ao gestor o dever de comprovar 
seu zelo e bom emprego'_ (Direito Adminis
trativo Brasileiro, 19" edição, atuallzada, 
pág. 603- grifos nossos). 

Fixa-se, assim, na latitude e na profundidade, 
essa competência do Poder Legislativo: todo ~ qual
quer ato praticado a partir da administração pública 
(direta ou indireta, não importa), e que envolva bens, 
valores ou dinheiros de origem pública é fiscalizávet 
pelo Parlamento. · 

Não se resumem tais atas aos praticados peta 
estrutura administrativa em relação a si própria. An
tes e principalmente, alcançam quaisquer atos prati
cados por seus órgãos, inclusive aqueles que produ
zam seus efeitos finais Iom da estrutura pública. Se 
contiverem em sua origem um órgão da Administra
ção Pública e em seu núcleo valores, bens ou di
nheiros públicos são fiscalizáveis pelo Legislativo, 
no desempenho dessa sua função primordial, que é 
vetar peta correção, legalidade e moralidade da ges
tão financeira estatal. Guardando fidelidade ao ensi
namento do grande administrativista paulista, a natu
reza pública de tais valores sempre conduz à possi
bilidade de fiscalização pelo Poder Legislativo. 

A própria Constituição esposa essa tese, ao fi
xar, nas incisos 11 e V do art. 71 da Constituição Fe
deral, áreas estranhas à esfera pública petas quais 
pode o Tribunal de Contas da União incursionar, na 
condição de órgão auxiliar do Legislativo no mister 
fiscalizatório. Veja-se: . 

• Art. 71. O controle externo, a cargo· do Con
gresso Nacional, será exercido como auxrt'IÕ do Tri
bunal de Contas da União, ao quàl compete: 

11 - julgar ... as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejufzo ao erb.rio público; 

••••••••••~--u-••••--••••--••~•••--•••••~·---~•••••--•u•-

v - fiscalizar as contas nacionais das empre
sas supranacionais de cujo capital social a União 
participe, de forma direta ou indireta ... ; 

••••••••••• -••••••n••••---••••••4•·••••••••••••••••·•-••••••••••·••-

Ficã claro que cogita o texto constitucional, no 
ponto, de poS$ibilidade de controle das ~antas de 
terceiros pelo Legislativo. No inciso 11 curda-se da 
verificação das contas de qualquer pessoa cuja 
atuação esteja viciada por irregularidade quando 
manuseando recursos públicos, ou quando esse ge
renciamento der causa a prejufzo ao erário, sendo 
este prejufzo elemento bastante para fixar a compe
tência fiscalizatória; e no inciso V, envolve as contas 
de empresas privadas supranacionais, pela só con
dição de haver participação estatal na sua composi
ção acionária, ou seja, envolvimento de valores pú
blicos. 

Não é outro o entendimento do Supremo Tribu
nal Federal. 

Julgando causa que versava sobre a compe
tência do TCU para verificar a correção de ativida
des de sociedade civil beneficiada por verbas públi
C'\S (no caso a Cruz Vermelha), julgou a Egrégia 
Corte que o Tnbunal de Contas da União: a) não po
deria, como queria, determinar o afastamento de 
qua11uer dos dirigentes dessas entidades; mas que 
b) esse impedimento de atuar junto ao pessoa des
sa sociedade civil não implicava proibição às ações 
de fiscalização e controle a seu encargo, nos termos 
constitucionais. Em relação à permanência dessa 
competência fiscalizatória, diz o acórdiãa que a TCU 
não pode afastar dirigentes de entidade civil, •sem 
que isso possa implicar prejufzo da atuação frscali
zadora do Tribunal de Conlas da União quanta ao 
emprego de verbas públicas e correspondente presta
ção de contas" (Mandato de Segurança n" 21.636, de 
11-3-1993, DJ de 19-~95, pág. 13-993). E o TCU é, 
lembremo-nos, órgão auxiliar do Poder Legislativo. 

Temos, aôSim, que toda a atuação estatal en
volvendo valores públicos é fiscalizável, e que esse 
encargo insere-se na alçada do Poder Legislativo, 
com auxnto do Tribunal de Contas da União. 

É dentro dessa concepção que nos inspiramos 
para o oferecimento da presente proposta de emen
da à Constituição, e o ponto de partida adotado foi a 
consideração do universo passivei de fiscalização 
pelo Poder Legislativo, quamicado peta origem públi-
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ca da verba, valor ou bem em questão, e pelo princi
pio da indisponibilidade do interesse público. 

Entendemos que o poder atribufdo às Comis
sões pelo art. 58 da Constituição Federal é por de
mais tfmido, até porque temos presente a lição inol
vidável do Ministro Mário Guimarães, do Supremo 
Tribunal Federal: 

"São tais comissões (as comissões pal1amen
tarés) o próprio Poder Legislativo, que, por motivos 
de economia e eficiência de trabalho, funciona com 
reduzido número de membros• (recurso de habeas 
corpus n• 32.678153, ADJ de 28-12-53, pág, 4.007). 

Ora, se as comissões do Poder Legislativo, in
clusive as permanente!! e as temporárias, são o pró
prio Poder aluando; se ao Poder Legislativo incumbe 
fiscalizar todo e qualquer ato envolvendo valores pú
bticos; se a existência dessa condição de valores 
públicos implica sua qual~icação como de interesse 
público; e se o interesse público é indisponfvel, de
duzimos que essas comissões têm dever institucio
nal de aluar pela preservação da correção, moralida
de e legalidade desses atos, dever esse agregado à 
imperatividade de conferir efetividade a essa atua
ção, pois o interesse público não admite transigên
cia. 

É precisamente nesse ponto que reside o nos
so inconformismo com a redação constitucional ata
cada. 

Ao afirmar que as comissões panamentares 
podem •solicitar" depoimento de qualquer autoridade 
ou cidadão, em relação às matérias de sua compe
tência, por óbvio a Constituição não cria para o soli
citado a obrigação de comparecer, deixando ao seu 
alvedrio a decisão de fazê-lo ou não. 

A natureza dos interesses em jogo, contudo, 
não tolera essa liberdade. 

Essas autoridades ou cidadãos não estarão 
sendo inquiridos sobre seus negócios particulares, e 
nem poderiam sê-lo, por ser uma conduta afrontosa 
à Constituição. Estarão, isso sim, sendp instados a 
responder sobre o eventual mau uso de ·valores, 
bens e dinheiros públicos, e nisso não se pode ad
mitir discricionariedade privada. É, já se disse, um 
assunto que se situa fora do poder de decisão do 
particular ou da autoridade, porque indisponfvel, por
que de interesse público,. Nesta condição, prepon
dera sempre sobre o interesse privado. 

A não-aceitação da solicitação legislativa para 
prestar depoimento tem conduzido à vulneração des
ses claríssimos paradigmas, o que é inadmissfvel. 

Temos, assim, por imperativa a atteração do 
comando constitucional, estabelecendo uma com-

pulsoriedade, e não-faculdade, ao cidadão ou autori
dade para comparecer e responder perante comis
são panamentar. Os interesses em jogo o justificam. 

Além da alteração do verbo, que passa a ser 
"convocar", para impor a obrigação de comparecer, 
procedemos a outras alterações, igualmente impor
tantes. 

Substitufmos "cidadão", da redação original, 
por "pessoa •. Cidadão é brasileiro detentor de capa
cidade eleitoral ativa, é o participe efetivo da vida 
institucional e detentor de parcela do poder estatal 
que nele se origina, nos termos precisos do parágra
fo único do art. 1• Mas o conhecimento de fato rele
vante em relação ao mau uso ou uso Improbo de va
lores públicos não vai estar necessariamente na 
posse de cidadão. Qualquer pessoa pode sabê-lo. E 
sabendo, deverá disso der ciência à comissão que 
dele indaga. A restrição da legitimidade passiva para 
essa convocação a cidadão nos parece desarrazoa
de. Eis porque propomos a sua atteração. 

• Autoridade", de redeção original mantida, 
abrange toda e qualquer pessoa no exerclcio, mes
mo que temporário, de atribuição pública. Cuidamos 
je excluir desse universo, contudo, os detentores de 
mandato eletivo, de forma a respeitar a separação 
de Poderes (em relação ao Presidente e Vice-Presi
dente da República), cláusula pétrea que é (art. 60, 
§ 4°, III), e a desobrigação de testemunhar de depu
tados e senadOres (art. 53, §'5"). Enfatizamos a ne
cessidade de estar em exerclcio, para Incluir no rol 
dos convocáveis, um panamenter que esteja exer
cendo cargo de Ministro de Estado, por exemplo. 

Exclufmos, também, do rol dos convocáveis os 
magistrados, termo compreendido lato sensu, de 
forma a afastar . dessa compulsorledàde juizes de 
qualquer instância, inclusiVe e especialmente de tri
bunais superiores, de forma a preservar, aqui uma 
vez mais, a intangibilidade da separação dos Pode
res e a atuação livre desSes órgãos prestadores de 
jurisdição. 

Também com respeito à independência funcio
nal de que são. detentores, exclulmos' os membros 
do Ministério Pubflco, que poderiam tê-la ameaçada 
se convocados a depor sobre o que souberem. Isso 
será dedo a conhecer no momento ?p<>rtuno, quan
do do oferecimento de denúncia ou das ações que 
são próprias dessa instituição. . : 

Todas as demais autoridades·.EI pessoas são 
passfveis de convocação para depor· perante comis
sões pal1amentares. 

Obviamente, somente poderão"ser instadas a 
Isso no que tange a verbas, valores ou bens públl-
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cos, mas cremos que o caput do art. 58, 'às comis
sões, em razão da matéria de sua competência ... •, 
já conduz a esse ;mtendimento. Dessa forma, e am
parada por essas razões, damos a presente propos
ta de emenda à Constituição à apreciação e delibe
ração desse Parlamento. 

Odacir Soares - Jonas Pinheiro - Elclo Alvares 
- Guilherme Palmeira - José Bianco - Joel de Hol
landa - Nabor Junior - Romero Jucá - carlos Be-

. zerrn·- Mauro Miranda- José Agripino- Ramez Te
bel- José Fogaça- Ney Suassuna- Hugo Napo
leão -João Rocha -João França-' Bernardo Cabral 
- Valmir Campelo - Waldeck Omelas - Gilvan Bor
ges - Júlio campos - Raviano Melo - José Alves -
Totó Cavalcánte - Bani Varas - Bello Parga - Se
bastião Rocha - José Roberto Arruda - Freitas Neto 
-' Emandes Amorim. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSmUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃOVII 
Das.Comluõea 

· Art. 58. O CongressO Nacional e suas Casas 
terão comissões permanentes e temporárias, consti
tufdas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo l'!lgimento ou no ato de que resultar sua 
criação · 

§ 1• Na constituição das Mesas e de cada co
missão, é assegurada, tanto quanto possfvel, a rep
resentação proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da respectiva casa. 

§ 2!' Às Comissões, em razão da matéria de 
sua competência, cabe: 

. I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, 
na forma do regimento, a competência do plenário, 
salvo se houver recurso de um décimo dos membros 
daCasa· ' . 

11 · _: realizar àuiliências públicas com entidades 
da sociedade civil; 

III .:.: convocai- Ministros de Estado para prestar 
informaçÕes sobre assuntos inerentes a sua$ atribui
ções; 

IV - receber petições, reclamações, repre
sentações ou queixas de qualquer pessoa contra 
ates ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas; · . . · :· _ 

V - solicitar depoimento de qualquer' áutorida-
de ou cidadão; · 

VI - apreciar programas de obras, planos na
cionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer. 

§ a• As comissões parlamentares de inquéri
to, que terão poderes de investigação próprios dás 
autoridades judiciais, além de outros previstos nos 
regimentos das respectivas Casas, serão criadas 
pela Câmara dos Deputadose pelo Senado Fede
ral, em conjunto ou separadamente, mediante re
querimento de um terço de seus membros, para a 
apuração de fato determinado e por prazo certo, 
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminha
das ao Ministério Público, para que promova a res
ponsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

§ 4• Durante o recesso, haverá uma comis
são representativa do Congresso Nacional, eleita 
por suas Casas na última sessão ordinária do pe
rfodo legislativo, com atribuições definidas no regi
mento comum, cuja composição reproduzirá, 
quanto possrvel, a proporcionalidade da repre
sentação partidária. 

(A Comlssáo de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A pro
posta de emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições especificas constan
tes do art. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 548, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2!', da 

Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Inter
no do Sen;~do Federal, seja solicitada ao Senhor M~ 
nistro de Estado da Previdência e Assistência So
cial, a seguinte informação: 

- Quais os bancos, integrantes da rede arreca
dadora de contribuições do Instituto Nacional de Se
guro Social (INSS), que possuem Certidões Nega~ 
vas de Débito (CND) com prazos de validade dife
rentes dos perfodos relativos à prestação dos servi
ços. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

(A Mesa para decisão.) 
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REQUERIMENTO N• 549, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts, 50, § 2°, da 

Constituição Federal, 215, 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam solicitados ao 
Banco do Brasil S/A, através do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, os seguintes documentos e in
formações: 

1 - Relatório da auditoria interna instaurada na 
diretoria internacional do Banco do Brasil, o qual 
ident~icou a existência de um esquema de corrup
~o, envolvendo funcionários daquela área e um es
critório de lobby no Rio de Janeiro na "venda" a 
bancos privados de pequeno e médio porte de aces
so a linhas de comércio exterior do Banco do Brasil, 
em troca de "comissões"; 

2 - Nomes dos funcionários do BB e dos res
ponsáveis do referido escritório envolvidos; 

3 - Bancos privados que se utilizaram desse 
esquema e valores das comissões pagas. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

(A Mesa para decisão). 

REQUERIMENTO N" 550, DE 1996 

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

Constituição Federal, 215, 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam solicitados ao 
Banco Central do Brasil, através do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, os seguintes documentos e 
informações: 

1 - Cópias integrais de todos os contratos de 
venda de bancos, celebrados no País, desde janeiro 
de 1995 até o presente; 

2 - Cópias integrais dos laudos de avaliação 
dos ativos e passivos dessas instituições; 

3 - Montante dos recursos obtidos pelo Banco 
Bandeirantes S/A para a compra do Banco Nacional 
do Norte (BANORTE), no marco do Fundo Garanti
dor de Crédito, com autorização do Banco Central; 

4 - Montante dos recurscs injetados pelo Ban
co Central no Banorte a trtulo de "ajuda de fiquidez"; 

5 - O Banco Bandeirantes recorreu ao Progra
ma de Estrmulo à Reestruturação e ao Fortalecimen
to do Sistema Financeiro Nacional (Proer) e dele ob
teve recurscs para a compra do Banorte? caso sim, 
qual o montante desses recursos? 

6 - Qual o valor total dos créditos e outros ati
vos do Banorte rejeitados pelo Bandeirantes e que 
serão assumidQs pelo Banco Central? 

7 - Qual a natureza e qual o montante das ga
rantias apresentadas pelo Bandeirantes ao Banco 
Central para assumir o controle do Banorte? 

8 - Qual o valor total do passivo trabalhista dos 
cerca de três mil funcionários do Banorte? Quem irá 
assumi-lo: o Bandeirantes ou o Banco Central? 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1996- Sena
dor Gilberto Miranda. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N• 551, DE 1996 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro da Saúde as seguintes informa-
ções: . . 

1. Quando foi expedido o último alvará samtá
rio para o funcionamento da Clínica Santa Genove
va, localizada no município do Rio de Janeiro? Qual 
o órgão responsável pela expedição do alvará e pela 
fiscalização da Clínica? . 

2. Consta, no órgão responsável pela fiscaliza
ção da clínica, alguma notifteação ou auto de infra
ção expedidos nos últimos dois anos contra ames
ma? 

3. Qual o valor dos repasses feitos através do 
SUS à Clínica Santa Genoveva nos últimos dois 
anos? Estes valores correspondem a que serviços 
prestados pela Clínica? 

4. O Ministério da Saúde fiscaliza as clínicas e 
hospitais que recebem repasses do SUS, no sentido 
de verificar a efetiva, prestação dos. serviços e a 
qualidade dos mesmos? O Ministério da Saúde é 
notificado quanto a morte de pacientes internados 
em clínicas e hospitais, quando esta internação é 
paga pelo SUS? . 

5. Que outras clínicas ou hospitais apresentam 
índices de mortalidade considerado elevados? O Mi
nistério da Saúde pretende adotar medidas para que 
o mesmo não venha a ocorrer em outras clínicas ou 
hospitais? 

6. O Ministério da Saúde realizou algum relató
rio de vistoria na Clínica Santa Genoveva, depois 
que o número excessivo de mortes, e as péssimas 
condições de higiene mantida pela Clíriica vieram a 
público? Quais as conclusões do relatório e q~e.me
didas o Ministério da Saúde adotou para comgtr as 
irregulariedades? O relatório apontou. as pessoas 
responsáveis pelo descaso com que eram tratados 
os pacientes da clínica? 

Justificação 

Não podemos mais fechar os nossos olhos ou 
calar a nossa voz frente à tragédia humana que se 
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verifica em várias instituições de saúde, no Pars. A 
partir dos fatos publicados pela imprensa nacional, 
tomamos· conhecimento da verdadeira "Casas dos 
horrores" que certas clfnicas médicas vêm se carac
terizando. O mais recente caso da Clfnica Santa Ge
noveva, na cidade do Rio de Janeiro, é uma vergo
nha que extrapola todas as fronteiras e os limHes da 
tolerância e da razoabilidade. Urge que o Senado 
Federal tenha acesso às informações solicitadas no 
presente Requerimento para formar um juizo mais 
preciso com relação aos fatos, que estão estarre
cendo toda a sociedade brasileira. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1996.- Sena
dora Benedlla da Silva PTIRJ. 

(A mesa para decisão.) 

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercicio, Senador Antonio car
Ies Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 552, DE 1996 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno, Voto de Aplauso à >N Reunião de Chance
leres do Grupo do Rio, celebrada em Cochabamba, 
Bolfvia, que aprovou uma resolução condenando o 
caráter extraterritorial da Lei Helms-Burton, colocada 
em vigor pelo Governo dos Estados Unidos, com o 
acordo de constituir uma comissão de coordenado
res nacionais, integrada pelo Brasil, Bolfvia, Pana
má, México, Colômbia e Paraguai para avaliar as 
possfveis medidas a tomar em oposição a essa lei. 

Justificação 

O presente requerimento destina-se a apoiar 
as decisões do Grupo do Rio, em defesa da sobera
nia e dos interesses dos pafses e empresários, que 
poderão ser afetados pelas medidas do bloqueio 
contra Cuba, contemplada pela mencionada Lei 
Heims-Burton. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1996. - Se
nador Roberto Requião. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presid{Jncia, que 
é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento lido vai à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

A Presidência recebeu o Offcio n• 27/96, de 30 
de maio último, do Presidente da Comissão de Ser
viços de Infra-Estrutura, encaminhando o Offcio n• 
84/96, da Secretaria de Minas e Metalurgia do Minis
tério das Minas e Energia; através do qual envia 
convite para que o Senador Mauro Miranda partic~ 
pe, como coordenador, do Subgrupo de Trabalho 
para ·Mineração (SGT-2) do Meroosul. (DIVERSOS 
N• 50, DE 1996) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está es
gotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto LegislatiVo n" 191, de 1995 (n" 
186/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Comercial, EconOmica e Industrial, celebra
do entre o Governo da República FederatiVa 
do Brasil e o Governo da República da Tur
quia, em Bras ma, em 1 o de abril de 1995, 
tendo · 

Parecer favorável, sob n• 161, de 
1996, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

(l:n\ virtude de adiamento, nos termos dos Re
querimentos n•s 347 e 449, de 1996) 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa do dia 9 de maio úRimo. quando teve 
sua discussão adiada para hoje. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Não havendo número legai em plenário para 

deliberação, a votação fica adiada para a sessão de
liberativa ordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - liam 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 134, DE 1995 
(Jnclufdo em Ordem do Dia nos termos 

do Recurso n• 4, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 134, de 1995, de auto
ria do Senador Roberto Freire, que regula-
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menta o § 3° do art. 8" do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, dispondo 
sobre a reparação de natureza económica• 
devida aos aeronautas e aeroviários, civis e 
militares, impedidos de exercer a profissão, 
tendo 

Pareceres sob n"s 440 e 885, de 1995, 
e 38, de 1996, da Comissão 

- de Assuntos Econômlcos: 1• pro
nunciamento: favorável ao Praieto; 2• pro
nunciamento: pela aprovação parcial da 
emenda n• 1, de Plenário; e s• pronuncia
mento: contrário às modificações propostas 
nos arts. 3•, 4". a• e 9" da emenda n• 1, de 
Plenário. 

(Em virtude de adiamento, nos tennos dos Re
querimentos n"s 221 e 389, de 1996) 

A matéria constou da Ordem do Ola da sessão 
deiiberatiVa ordinária do dia 24 de abril último, tendo 
sido sua discussão adiada para hoje. 

Em discussão o projeto. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exerc!cio, Senador Antonio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 553, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alf

nea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado 
n• 134/95, a fim de ser feita na sessão de 25 de ju
nho de 1996. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1996. - Fla
viano Melo. 

SR- PRESIDENTE- (José Samey) -A votação 
fica adiada por falta de quorum. 

O requerimento será apreciado na sessão ordi
nária de amanhã. 

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

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, 
primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia. 

O SR. NEY SUASSUNA- (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, os jornais de 
hoje trazem um assunto que repercutiu mal no Brasil 
e no mundo em relação à nossa economia: a confe
rência feita pelo Sr. Dombusch. A página económica 

do jornal O Globo diz: "Dornbusch, o profeta do fim 
do mundo, votta a atacar". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Ber· 
nardo Cabral já analisou muito bem aqui esta situa
ção. Mas quero acrescentar mais alguns itens. Esse 
cidadão, que já incorreu no erro de querer intervir 
em assuntos internos do Brasil, inclusive sugerindo 
ao nosso Executivo a troca de ministros; esse cida
dão que sugeriu que ó Brasil seguisse a rota, na 
época, de sucesso do México, mas que logo depois 
comprovou-se desastrada; esse cidadão que inclusi
ve fez, nessa sua conferência, afirmações de que o 
real está, em relação ao dólar, valorizado de 30 a 
40% e que a manutenção dessas taxas de juro em 
nfveis artificialmente elevados, como maneira de 
atrair capital do exterior, vai levar o Brasil, inexora
velmente, a uma crise; esse cidadão faz perguntas 
como esta: 

"Por que o dinheiro está indo para o 
Brasil?" A resposta é que o pais é apenas 
uma escala. O dinheiro fica lá como um mo
tor que não é desligado - disse Dombusch. • 

"Ele insistiu em que a moeda brasileira 
enfrenta o risco de um colapso, embora não 
quisesse lixar um prazo: 

- Isso é o mais difícil de prever. Um 
ano, dois anos. •. Ou eles podem ter sorte e 
seguir em frente. • 

A verdade é que essas declarações, pela im
portância que o Brasil hoje ocupa na economia mun
dial, levaram às seguintes reações: a queda do dólar 
perante o iene - o mesmo foi vendido a 107,50 ie
nes, contra 108,07 na sexta-feira; a queda do dólar 
diante do marco alemão e do franco eufço. E, ainda 
mais, despencaram as letras brasileiras. Isso ocorre 
no momento em que o Presidente do BNDES está 
indo ao Japão vender letras numa operação que, 
tudo indica, será de grande sucesso. Até ontem, to
dos os indicativos erani de que seria um grande su
cesso. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acabei 
de mencionar que. o Senador Bernardo Cabral lon
gamente dissertou sobre o ·assunto, mas não pode
ria deixar de vir a esta tribuna para dizer que o mes
mo foi hoje enormemente debatido na Comissão de 
Assuntos Económicos, onde, para termos o direito 
de ficarmos com a consciência inteiramente tranqüi
la, resolvemos criar uma comissão, formada pelos 
Senadores Roberto Requião, Osmar Dias e eu, para 
analisarmos a questão, para convocarmos autorida
des, enfim, para buscarmos a existência de alguma 
razão para isso; e, caso exista, alertar e pedir a cor-
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reção a tempo. Vamos ouvir as autoridades monetá
rias, os bons economistas do País, e temos certeza 
de que não vamos encontrar razões que respaldem 
o discurso dessa ave de mau agouro. Mas quere
mos estar com a consciência tranqüila para que, no 
futuro, não se venha a dizer que tivemos algum indi
cativo e não buscamos, o Senado Federal, aprofun
dar esses dados. 

· O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Tem V. Ex" o aparte. 
O Sr. Bernardo Cabral- Ouço, com muita ~le

gria, Senador Ney Suassuna, a informaçâo de V. 
Ex" a respeito da criaçãe dessa comissão, com inte· 
grantes de tão alto nível, como V. Ex", o Senador 
Osmar Dias e o Senador Roberto Requião, porque 
ela vai espancar dúvidas, apontar caminhos e indi
car soluções. Chega de ficarmos apenas contempla
tivos, deixando passar em branco certo tipo de críti
ca, que não conduz a nada. Aparte e i V. Ex" • e o 
aparte é sempre uma concassão, e não uma obriga
ção· para dizer-lhe dos meus cumprimentos. 

O SR. NEY SUASSUANA - Muito obrigado, 
Senador Bernardo Cabral. Ouvi, com atenção, o dis
curso de V. Ex", hoje. Esse é um assunto que .preo
cupa inteiramente a Casa, pois teve reflexos nocivos 
em nossa economia e também na de outros países, 
inclusive os Estados Unidos. 

Graças a Deus, os prognósticos desse cidadão 
não indicam somente acartes, mas também muitos 
erros, o que nos traz um carto grau de tranquilidade. 
Mas não podemos deixar, de maneira nenhuma, que 
um fato como esse, um apontamento como esse, 
passe em brancas nuvens. Vamos nos aprofundar. 

o Sr. Antonio Carlos Valadares- Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muita honra, 
concedo o aparte a V. Ex•, Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

O Sr. AntOnio Carlos Valadare!Í - Senador 
Ney Suassuna, sempre que V. Ex" vem à tnbuna 
traz à Casa um assunto da mais alta importância, de 
grande repercussão, não só em nível interno como 
em nível internacional. Isso já foi devidamente acen
tuado pelas palavras abalizadas do Senador pelo · 
Estado do Amazonas e ex-Ministro da Justiça, Ber
nardo Cabral, que destacou que uma notfcia como 
essa prejudica, sem dúvida, o bom andamento do 
processo de desenvolvimento da nossa economia. 
Senador Ney Suassuna, hoje mesmo ouvi, pela 
CBN, uma entrevista concedida por um ex-Ministro 
da Fazenda, pessoa versada em assuntos de eco-

nomia, aluai Deputado Federal pelo PPB, Delfim 
Netto, o qual afirmou que o prazo dado pelo econo
mista da América do Norte, de dois anos, não .Jxiste, 
é extemporâneo, pois não se podem marcar prazos 
par'a a solução dos problemas econOmicos do Brasil. 
Mas S. Ex" reconhece que as aHas taxas de juros 
têm provocado esse nervosismo no mercado, não só 
nacional, como internacional, com a quebra de diver
sas empresas e o desemprego generalizado. Faz-se 
necessário uma outra política, oue não se baseie 
tão-somente no equillbrlo da balança de pagamen· 
tos e no câmbio e leve em consideração que a nos
sa moeda não tem tanto peso assim para ser equi
parada à dos Estados Unidos. Ou seja, segundo os 
próprios Parlamentares que apóiam o Governo Fe-

. deral, essa taxa sobrelevada da nossa moeda, o 
real, sendo artificial como é, tem causado sérios em
baraços às autoridades econOmicas quando tentam 
explicá~a no exterior. Senador Ney Suassuna, o Go
verno Federal deveria pensar bem a respeito dessa 
situação, dos juros cobrados no Brasil serem os 
mais altos do mundo; eles até podem chegar a cerca 
de 18%; no entanto, chegarem os juros a 30, 32, 
39%, como aconteceu no ano passado, Isso quebra 
qualquer país. Portanto, penso que o caminho não é 
esse. Ao lado do equillbrio, da estabilidade da nossa 
moeda, devemos pensar no crescimento do Pafs. 
Como podemos fazer isso, se as empresas estão 
impossibilitadas, não só de tomarem empréstimos, 
mas, principalmente, de pagarem as suas dívidas? 
Também o endividamento intémo, provocado pelas 
aHas taxas de juros, quebra os Estados e os Munlcf· 
pios. É preciso que reconheçamos que vários Esta· 
dos foram quase que obrigados, de pires na mão, a 
tomar dinheiro emprestado junto à Caixa EconOmica 
Federal, a juros exorbitantes. Quem aumentou es
ses juros? Será que fomos V. Ex", eu ou esse eco
nomista norte-americano? Não. Quem aumentou os 
juros foi o Governo Federal, nessa tentativa de fixar 
a moeda • como o faz • levando apenas em conside
ração o câmbio, mantendo a inflação baixa de qual
quer maneira, às custas do desemprego, da fome, 
da miséria e do descrédito do Brasil no exterior. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Se
nador Antonio Carlos Valadares. É muito correta a 
colocação de V. Ex". 

Na quinta-feira passada, desta tribuna, alertava 
sobre noticia divulgada em todos os jornais sobre o 
fato de que o Brasil, no rol dos países que recebem 
investimentos, caiu do 37" lugar para o 48°, ganhan
do apenas da Rússia. Singapura • quem a conhece 
sabe, é uma coisinha de nada, cabe, provavelmente, 
em qualquer município do Brasil - é a primeira opção 
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de investimento pelos fndices que apresenta. O que 
fez o Bras11 despencar 11 posições? Foi, principal
mente, o galopante crescimento da dfvida interna 
que explodiu com os juros, o que tomou inviável ~ 
pagamento para qualquer Estado que tenha dividas 
n~ Pafs. Para se ter uma idéia, hoje, o Estado de 
S~o _!"aulo, a locomotiva brasileira, precisa de R$200 
m1lhoes ~ cada mês, além. da sua arrecadação, só 
para cobnr o serviço da dfv1da, ou seja tem uma df-
vida impagável. ' . 
· O Sr. Vllson Klelnüblng - Senador Ney Suas-
suna, V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com grande honra, 
Senador Vilson KleinObing. 

O Sr. Vllson Klelnüblng- Senador Ney Suas
suna, s~m querer entrar no mérito da observação do· 
economista Dumbusch ou da impropriedade de ele 
falar sobre um tema tão explosivo como aquele que 
ouvimos de suas. declarações nessa conferência, 
mas entendo que, pelo menos, uma reflexão deve
mos fazer. A meu ver, ele foi deselegante; ele não ti
nha que estar se envolvendo em questões tão caras 
a nós e de tanto interesse para a nossa soberania· o 
momento foi inadequado. A reflexão que deve~s 
fazer é no sentido de que, se não dermos conta do 
déficit fiscal no Pafs - isso depende, também, do 
Co~gresso Nacional -; se continuarmos gastando 
ma1s do que arrecadamos; se continuarmos autori
zando rolagem de dfvida em 100%, para aumentá-la 
ainda mais;, se continuarmos autorizando cinco, seis 
bilhões para tapar o buraco do Banco do Brasil· se 
continuarmos com problemas como o do Fund~ de 
Compensação de Variações Salariais, que é da or
dem de US$50 bilhões; se continuarmos aumentan
do a dfvida em tllulos públicos e securitizando dfvi
das que não sabemos se vamos receber, como a do 
Proer, a da Agricultura e outras dividas maiores· 
tudo isso autorizado pelo Senado da República, é 
provável que esse economista acabe acertando por 
pouco. 

Se as nossas empresas, os nossos negócios 
pessoais, ou as nossas contas familiares fossem ad
ministradas da maneira como administramos as con
tas públicas brasileiras, saberfamos que quebraria
mos. Quando falo nós, refiro-me aos Poderes Exe
cutivo e Legislativo. Não precisa ser economista, 
como Dombusch, como não precisa dar palestra em 
uma conferência internacional, para saber que o 
Real e a economia vão quebrar. Qualquer pessoa 
medianamente informada sabe, porque estamos 
simplesmente nos endividando cada dia mais, por 
conta de uma segurança que estamos esperando 
que venha do equilfbrio fiscal, que não vai acontecer 

enquanto não se fizer as reformas que o Pafs neces
sita para fazer um ajuste fiscal. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nador. Acato as suas ponderações com muito agra
do em minha oração, porque realmente são coloca
ções realistas. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - PermHe
me V. Ex' um aparte, nobre Senador Ney Suassu
na? 

O SR. NEY SUASSUNA :... Ouço o aparte do 
nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Nobre Se
nador Ney Suassuna, V. Ex" tem absoluta razão na 
colocação do seu discurso, porque a intenção desse 
economista, evidentemente, não é a de que encon
tremos o caminho certo na economia brasileira; ao 

. contrário, que prejudiquemos cada vez mais a eco
nomia brasileira, porque ele não tem Interesse em 
que o Brasil dê certo. Falta-lhe autoridade. A pro
va disso são os seus fracassos em outros planos 
que ele apontou como corretos e que não deram 
certo em vários pafses. Ele quis que segufssemos 
cegamente o México e, se assim tivéssemos feHo 
a situação seria outra, muito mais grave do que ~ 
que estamos vivendo. Se temos que consertar, e 
ele tem colaboração a dar, ele tem várias manei
ras de fazê-lo com a discrição de um economista 
c?mpetente. De modo que o que ele quis foi preju
dicar o Pafs. E esse foi o seu objetivo: ir para lá, 
para prejudicar o Pafs, para que ele não tenha a 
sua independência econOmica, como é do nosso 
interesse e como V. Ex1 deseja e está demons
trando com o seu discurso na tribuna. 

O SR. NEY SUASSUNA - MuHo obrigado. 
Este também é o nosso entendimento, o entendi
mento de que quem quer ajudar não faz esse alarde 
e nem tampouco joga essas informações aleatoria
mente como ele fez. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, concluo 
dizendo que nós, do Senado Federal, seja em rela
ção à dfvida interna, para a qual, por uma solicitação 
do nobre Senador Humberto Lucena, foi criada uma 
co':!lissão especial para analisá-la; seja através da 
açao, hoje, encetada na Comissão de Assuntos Eco
nOmicos, onde também criamos uma subcomissão -
e ~uero inforn:"':r, em alto e bom tom, a todos os que 
QUiserem participar que os mesmos devem se apre
sentar, porque analisaremos em profundidade as in
formações desse cidadão, para que tenhamos o de
sencargo da nossa consciência -; seja por uma ou 
por outra •. estamos tomando providências. · 

O Sr.' Elclo Alvares - Permite-me V. Ex' um 
aparte, nobre Senador Ney Suassuna? 
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O SR. NEY SUASSUNA - Com prazer, ouço V. 
Ex', nobre Senador Elcio Alvares. · 

O Sr. E leio Alvares - Nobre Senador Ney 
Suassuna, praticamente, cheguei no término de seu 
discurso. Mas gostaria, neste momento - e imagino 
que comungo com o pensamento de todos os Srs. 
Senadores -, no discurso, de inserir o meu parte, 
que é de protesto, de repúdio às declarações que 
objetivam, acima de tudo, prejudicar a economia 
brasileira. Já estamos acostumados a esse tipo de 
elemento, que vem de pú"'ico fazer algumas afirma
ções para prejudicar o Brasil, às vezes, em virtude 
de algumas visões inteiramente deturpadas que são 
mostradas lá fora. Pergunto-me qual é o resultado 
prático que esses elementos têm em sempre mos
trar o Brasil em uma posição de Inferioridade. No 
caso da economia, seria oportuno hoje que esse 
economista tivesse owido o discurso do Ministro 
José Serra ao transferir para o Ministro AntOnio Kan
dir a responsabilidade de fazer o planejamento bra
sileiro. Os números de crescimento, em nosso Pais, 
são efetivos e concretos, e o Ministro Pàdro Malan 
foi muito feliz ao lazer a análise desses pontos que 
foram tratados nessa malsinada declaração. que 
não constrói e produz resultados deletérios. O Minis
tro Pedro Malan, na exata proporção, citou aquilo 
que é o pensamento de todos nós, brasileiros. Sabe
mos que o trabalho é muito dlllcil e ninguém tem dú
vida de que o Plano Real raquer, ao longo do tempo, 
todo o cuidado necessário. Neste Instante, aprovei
tendo o discurso de V. Ex", quero dizer que o Plano 
Real terá de ser sustentado por todos aqueles brasi
leiros que, efetivamente, acreditam no Pais. Não 
aceitaremos uma previsão dentro daquela linha do 
corvo, de que alguma coisa ruim está por acontecer, 
um presságio que faz com que o Brasil tenha cuida
do com esses elementos que não se comprazem 
com o nosso crescimento. Ainda vamos amargurar 
declarações como essas, pois o BrasU está cre
scendo; o Brasil está Incomodando. Na recente via
gem do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a 
França. que é o centro da cultura européia, começa 
a prestar uma homenagem justa ao Brasil, no mo
mento em que levanta a hipótese de integrá-lo ao 
Grupo do G-7. O Brasil sabe que vai enfrentar per
calços, não será uma caminhada fácil. O Ministro 
Pedro Malan, todos os dias, adverte que a luta con
tra a inflação, a sustentação do Plano Real são lutas 
ingentes. Nós, brasileiros, estamos inteiramente soli
dários com a politica do Presidente. Aqui não existe 
Partido, mas, sim, uma determinação efetiva de dar 
solidariedade ao Pais. Esse tipo de critica nós dis
pensamos, principalmente quando parte daqueles 
que, fingindo se preocupar com o Brasil, são real
mente as aves agourentas de uma pol rtlca de cresci
mento através do Plano Real. Repito, o Pafs dispen
sa inteiramente esse tipo de crftica. Vamos ·estimar 

que, mais uma vez, estejam certas as nossas autori
dades económicas. Que f~que essa critica no rol da
quelas coisas inoportunas que se produzem a das
tempo, com o visfvel intuito de atingir a economia 
brasileira. Receba a minha solidariedade, neste mo
mento em que V. Ex", com o brilhantismo de sem
pre, com sua coragem e autenticidade, pronuncia o 
seu discurso - o qual pude fotografar por inteiro, 
quando do aparte do nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Se
nador Elcio Alvares. Há uma frase muito bem dita 
por Suntzu:•o Poder não admite espaço vazio. • E 
nós estamos ocupando espaços e, com toda certe
za, geramos reações. 

Brasileiros que somos devemos nos conscientl
zar, e todos nós - em nossa residência, nossa rua, 
nossa cidade, nossos Estados, porque a Nação é o 
somatório de todos esses segmentos - devemos nos 
dar as mãos, fazer uma grande legião, em busca do 
acerto do Plano Real. Pois com o Real dando certo, 
com a economia engrenando, ocuparemos o espaço 
que este Pais deve ter e terá. Ao passo que, se en
tramos em enfropias, se tivermos dificuldades na 
ooilsecução desse objelivó, pagaremos caro, com 
toda certeza. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Com muilll utlsfa
ç!io. 

O Sr. Humberto Lucena - Compreendo as 
preocupações de V. Ex' com a nossa economia e, 
sobretudo, com o Plano de Estabilização, consubs
tanciado no Plano Real. Mas a mim me parece, No
bre Senador Ney Suassuna, salvo melhor jufzo, 
que não só os órgãos de imprensa, como nós pró
prios, estamos dando muita importância às decla
rações do Sr. Rudiger Dombusch, ex-Conselheiro 
do Presidente dos Estados Unidos - certamente, 
demitido por incompetência - e professor de Eco
nomia do Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
O Jornal do Brasil - vejam V. Ex" o exagero -
chega a dizer que a declaração desse economista 
ajudou a provocar uma paquena queda nas Bolsas 
brasileiras. Isso não é possfvell Se estivéssemos 
tão frágeis a ponto de as Bolsas de Valores terem 
um resultado negativo em razão da declaração 
desse cidadão, a situação seria de risco. Portanto, 
lowo as preocupações de V. Ex' com os resulta
dos da economia. Acredito que V. Ex" realmente 
faz bem em lutar pela manutenção de nossa esta
bilização económica, mas não vamos dar tanta im
portância a esse cidadão, a ponto de se criar uma 
subcomissão na Comissão de Assuntos Económi
cos para examinar as suas declamções. AI é de
mais, nobre Senador, não vamos chegar a tanto. 
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O SR. NEY SUASSUNA - Agradeço o aparte 
de V. Ex". Mas, infelizmente, houve alguns prejufzos 
não só em relação aos nossos tftulos, como até em 
relação ao dólar frente a outras moedas, porque o 
Brasil hoje tem um peso económico. No momento 

· em que essa ave de mau agouro, como bem classifi
quei no infcio do meu discurso, fazia essas afirmaçõ
es, que não são as primeiras, o Professor Thomas 
Satgen!, consuHor do FED • Federal Reserve Bank -, 
dos Estados Unidos, dizia que não era bem assim, 
que o Brasil estava buscando o caminho certo e 
que, com toda a certeza, só precisava fazer o mais 
rapidamente possfvel o seu ajuste fiscal. 

Ao mesmo tempo, também, o Presidente do 
Bundesbank dizia que o Brasil não estava passando 
essa vulnerabilidÍide. Isso serviu, de qualquer forma, 
para frear um mercado que está nervoso, porque 
hoje o dinheiro eletrOnico é uma grande nuvem que 
paira e muda mu~o rapidamente com o vento da in
formação. 

Essa ave de mau agouro - que, infelizmente, 
pelo que li, é casado com uma brasileira· e, imagino, 
deve ter brigado com a esposa e, provavelmente, 
dela resolveu se vingar -, na realidade, nos causou 
algum prejulzo, mas não devemos, de maneira algu
ma, descuidar. Por isso, o Senado hoje criou, atra
vés da Comissão de Assuntos EconOmicos, uma 
subcomissão que vai se aprofundar na matéria, até 
para dar tranqúilidade a cada brasileiro no sentido 
de demonstrar que nós, CongressislaS, não estamos 
nos descuidando do problema. 

O Sr. RobertO Frelnl- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Com muito prazer. 
O Sr. Roberto Freira- Eu estava me dando 

por satisfe~o com o aparte do Senador Humberto 
Lucena, mas V. Ex" voltou a insistir na criação de 
uma subcomissão. Entendo que esse economista 
deveria estar recebendo resposta - já deve ter rece
bido, V. Ex" mesmo disse - de um outro economista 
norte-americano ou de um brasileiro, mas, por favor, 
o Pafs se preocupar com algo que um economista 
qualquer diz em qualquer lugar do mundo, parece
me realmente uma posição tremendamente subaHer
na. E pior, de uma falta de confiança na economia 
real - e aqui não falo do Real dinheiro, mas de uma 
economia real, que produz, que é o 1 O" PIB do mun
do - e por uma declaração dessas se abalar! Nãol 
Isso que se está criando é o normal em qualquer se
tor da especulação; as Bolsas, todos esses setores 
de aplicação estão hoje preocupados com essa nu
vem, com esse fluxo de bilhões de dólares do di
nheiro eletrOnico. É claro, todos estão preocupados 
e cada um cria o que bem entende exatamente para 
gerar essa intranqúilidade nos especuladores. Nes
sa gangorra louca, alguns perdem e outros ganham. 
Entendo que não tem porquê a Comissão de Assun-

tos Econômicos criar uma subcomissão para res
ponder a esses economistas de plantão, que, inclu
sive, têm dito coisas c<Jmpletamente absurdas, equi· 
vocadas e mais. oriundos de economias que, classi
camente, têm defendido questões que a economia 
brasileira, real, tem desmentido. Uma delas lembro
me bem: "Não pode crescer uma econoll)ia com um 
processo inflacionário.' E a economia brasileira cres
ceu, desmentindo tudo o que é compêndio da eco
nomia clássica. É claro que não poderia ter uma 
perspectiva muito grande, nem sou aqui defensor de 
inflação e crescimento com isto, mas só estou que
rendo mostrar que não devemos ir atrás dos econo
mistas como se eles fossem aqueles que anunciam 
os caminhos da fé ou os caminhos da verdade. Se já 
é diffcil acreditarmos, hoje, nas seitas, religiões e 
tudo o mais, imaginem essa nova religião do merca
do, dessa idolatria dos economistas. Por favor, não 
vamos entrar nesta! 

O SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador, 
agradeço a V. Ex", mas o tranqüilizo dizendo que es
tou informando que foi criada a subcomissão não 
com o objetivo de dar resposta, mas apenas com o 
objetivo de nos aprofundarmos mais nos assuntos 
econOmicos. Deveremos convocar alguns especia
listas da área, no Brasil, exatamente para ouvirmos 
mais e termos mais conhecimento de causa. 

O Sr. Roberto Freire- Nobre Senador, acaba 
de chegar em plenário um economista que me preo
cupo em ouvir, o nobre Senador José Serra. Talvez 
seja importante ouvirmos S. Ex" e nos preocupar
mos com o que diz, porque S. Ex" pode ter conheci
mento de causa e nos ajudar a encontrar alguns en
caminhamentos importantes. Mas esse americano 
de plantão, cujo nome nem sei, vamos deixá-lo falar 
lá nos Estados Unidos. 

O SR. NEY SUASSUNA- Mas nós não vamos 
dar respostas a ele. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfa· 
ção, Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra- É um brevfssimo 
aparte. Apenas para registrar que avalio que esta
mos gastando muita vela com defunto ruim. Obriga
do. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado. 
Este ; ~almente é um ditado forte, mas a mim cabia 
dar a informação de que nós, do Senado Fedem!, te
mos hoje duas comissões: uma, que vai estudar e 
buscar verificar a evolução da dfvida interna; e outra, 
que buscará se aprofundar nos assuntos econOmi
oos para termos mais conhecimento de causa. 
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Não estou preocupado com o gralhar dessa 
ave de mau agouro, em absoluto. Estamos, sim, 
preocupados no sentido de que o Senado Federal 
esteja cada vez mais informado e, assim, possamos, 
cada vez mais, auxiliar o nosso Governo a acertar 
no caminho da consolidação do Real. 

Aproveito para saudar o Senador José Serra, 
qu~ volta a ocupar o seu espaço, e que, com toda a 
certeza, será um grande reforço no time daqueles 
que querem bem entender a economia e auxiliar o 
Governo no palmilhar do caminho correto para o su
cesso do Plano Real. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Antonio Carlos Va/adares, Suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - O próximo orador inscrito é o Senador Eduar
do Suplicy. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para. uma comunicação de liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Và1ada
res) - Antes de conceder a palavra ao Lfder do Go
verno, a Mesa se congratula corq o Senador José 
Serra, pelo seu retomo ao Senado Federal, onde, te
nho certeza, com a sua capacidade, prestará uma 
grande contribuição ao fortalecimento do Legislativo, 
assim como fez com as suas atribuições de homem 
conhecedor dos problemas nacionais no Ministério 
do Planejamento, no Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. 

Concedo a palavra, como Lfder, ao Senador 
Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, eminentes Colegas, tenho uma satisfação 
muito grande, neste momento, como Lfder do Go
verno, de lazer o registro da reassunção do mandato 
por parte do ex-Ministro José Serra. Nós que o te
mos acompanhado ao longo do tempo - e, na condi
ção de Uder do Governo, somos testemunha viva do 
seu trabalho -, fazemos este registro por inteiro, por 
mérito. 

O Senador José Serra, ao longo desse tempo 
em que permaneceu no Governo, realizou um traba
lho digno do respeito e da admiração de todos. 

Quem teve hoje o privilégio de assistir à posse 
do Ministro AntOnio Kandir, ouviu do Ministro José 
Serra, com a seriedade que caracteriza a sua partici
pação politica, um relato do que foi praticamente 

essa luta de mais de ano ao lado do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. 

O Ministro José Serra não se preocupou, de 
maneira alguma, com qualquer tipo de retórica. Num 
discurso objetivo, preciso, levantou dados que foram 
colocados diante de todos, como dados evidente
mente enunciadores de uma ação correta, pautada 
pela seriedade e, acima de tudo, pelo mais inegável 
patriotismo. 

Hoje, durante a solenidade, o Presidente Fer· 
nando Henrique Cardoso mostrou-se visivelmente 
emocionado. No momento em que considerou o seu 
ex-Ministro um irmão, houve realmente aquilo que 
eu chamaria de o diagnóstico por inteiro da grande 
amizade e do profundo respetto que o Presidente 
tem pelo Ministro José Serra. 

O Ministro ocupou uma posição, que eu diria 
sul generls, dentro do Ministério. Munas vezes, no 
calor dos debates em favor dos Estados, em favor 
dos projetos, havia alguns que chegavam a criticar o 
Ministro José Serra. Isso porque, no exercicio legiti
mo da sua condição de Ministro, com os olhos volta
dos exclusivamente para o bem comum, S. Ex", com 
a caracteristica pessoal que quero relevar neste ins
tante, sabia, como homem público, dizer o não den
tro da realidade do nosso Pais. 

Hoje retoma o Ministro José Serra para Iniciar 
uma caminhada. Quero também trazer a minha posi
ção pessoal: será uma caminhada coberta de êxito. 
Quem marcou em todos os momentos a sua atiVida
de com seriedade, quem marcou em todos os mo
mentos a sua atiVidade pela probidade com que 
exerce suas funções, será levado - não tenho dúvida 
nenhuma-, pelo povo de São Paulo, a mais uma vi
tória incontestável na sua caminhada, já marcada 
por tantos êxitos; e não será uma vitória pessoal, 
será uma vitória em lavor do Municipio de São Pau
lo, do próprio Estado de São Paulo e, por que não 
dizer, do Brasil. 

Quero lazer este registro com a maior sinceri
dade. Nós temos tido a administração em São Paulo 
do Prefeito Paulo Malul, que tem sido reconhecida 
como uma administração que tem colhido bons re
sultados. Para substituí-lo, eu diria que o Ministro 
José Serra tem todas as credenciais necessárias. 

Neste instante, Sr. Presidente, eminentes Cole
gas, não temos dúvida de que a participação do Mi
nistro José Serra na Bancada do PSDB, Partido ao 
qual pertenço, na Bancada de sustentação do Go
verno; será muito prolicua, muito importante para a 
sustentação dos projetes e dos programas do Go
verno Fernando Henriqué Cardoso nesta Casa. 
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Que o Ministro José Serra tenha, nesta Casa, a 
certeza de que a Uderança do Governo tem uma 
alegria muito grande em tê-lo ao seu lado; alegria 
profundamente honrosa, em virtude do magnflico 
trabalho que V. Ex" executou quando à frente do Mi
nistério do Planejamento. 

E no momento em que temos, envoltos nessa 
alllQria, a satisfação de saudá-lo, queremos tam
bém, como derradeiro, fazer um registro que é do 
r>osso dever e que, acredito, representa o pensa
mênto desta Casa. Nos tempos em que aqui repre
sentou o Estado de São Paulo, na condição de su
plente de V. Ex', o Senador Pedro Piva granjeou 
junto a nós um halo muito grande de admiração e de 
simpatia. O Senador Pedro Piva soube estar à altura 
do Ministro José Serra no desempenho do mandato 
em favor do grande Estado de São Paulo. 

Portanto, saudando o Ministro José Serra, tam
bém deixamos registrada aqui a nossa palavra de 
reconhecimento, como Lfder do Governo, ao Sena
dor Pedro Piva, que se afasta desta Casa. Mas acre
ditamos que será por pouco tempo. 

Na verdade, hoje é um dia de muita satisfação 
para nós por termos novamente, no seio do plenário 
do Senado da República, o eminente Senador por 
São Paulo, José Serra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra como Uder do PT. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - Com a palavra o eminente Senador José 
- Eduardo Outra, na forma do Regimento, como Uder 
do Partido dos Trabalhadores. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como Uder.) - Sr. Presidente, apenas para dizer ao 
Ministro José Serra, de todo coração, que terei muito 
prazer em conviver com S. Ex", como Senador, pelo 
menos nos próximos dois anos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. S. Ex' dispõe de 50 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
eu gostaria também de dar as boas-vindas ao Sena
dor José Serra, que hoje deixa o Ministério do Pla
nejamento, passando aquela Pasta ao Ministro AntO
nio Kandir. 

Gostaria, inclusive, de dar o meu testemunho, 
por ser, talvez, entre o:; Senadores aqui presentes, 
quem o conhece há mais tempo. 

Em 1963, eu era presidente do Centro Acadê
mico de Administração de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas e votei no então presidente do Cen
tro Acadêmico da Escola Politécnica de São Paulo, 
José Serra, para presidente da União Nacional dos 
Estudantes (UNE). Nos vimos em muitas outras oca
siões: nos anos 60!70, quando José Serra estava no 
Chile, nos Estados Unidos, na França, e também 
quando voltou ao Brasil; em 1977!78, quando seria 
candidato a deputado federal, e nós dois éramos 
companheiros no então MDB. 

Infelizmente, naquela ocasião, a legislação vi
gente e a punição que lhe foi feita injustamente pelo 
regime militar impediu-lhe, em 1978, de ser deputa
do federal. José Serra permaneceu no PMDB por 
um tempo, até que veio para o PSDB, e eu tomei
me membro do Partido dos Trabalhadores em 1980, 
quando da sua fundação. AI, tivemos caminhos dife
rentes, mas sempre com atitudes de diálogo, de res
peito mútuo e com interesses comuns com vistas a 
criarmos uma Nação justa, onde o desenvolvimento 
econômico e social pudesse ser para todos os brasi
leiros, em que a democracia e os direitos à cidada
nia fossem conceitos válidos para todos. 

Em alguns momentos, temos diferenças e di
vergências. Hoje, por exemplo, dentro do Partido 
dos Trabalhadores, sou um entusiasta da candidatu
ra de Luiza Erundina. Em 1992, quando candidatei
me a prefeito de São Paulo, José Serra expressou 
publicamente a sua preferência por votar em mim • 
no segundo turno, obviamente ·, por causa desses 
laços e pela comunhão de alguns objetivos impor
tantes para a nacionalidade. 

Eu estava dizendo ao José Serra que senti o 
ingresso dele na campanha eleitoral municipal em 
São Paulo como a entrada do jogador titular. É como 
se ele, que é palmeirense, fosse assistir ao jogo 
Santos x Palmeiras, domingo úHimo, e o Palmeiras 
não contasse com o Rivaldo, ou com algum dos 
seus grandes craques. Ou como se o Santos, time 

- para o qual eu torcia no domingo, estivesse sem o 
Geovani. 

Felizmente, percebo na pessoa de Luiza Erun
dina uma de nossas artilheims titulares, uma pessoa 
que certamente vai honrar e dignificar a disputa em 
São Paulo. Penso também que o debate entre am
bos, obviamente respeitados os demais candidatos, 
será do mais alto nlvel. 

Na última semana, Sr. Presidente, registrei 
aqui o relatório do Tribunal de Contas da União, que 
anunciou decréscimo de gastos nas áreas sociais. 
Todavia, hoje, ao prestar muita atenção ao pronun-
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ciamento do Ministro José Serra por ocasião de sua 
despedida, pude perceber que S. Ex1 , como é sua 
caracteristica, procurou, com muita ênfase, explicitar 
que teria havido um engano na parte da contabiliza· 
ção dos gastos sociais de 1994 para 1995. Segundo 
S. Ex' - e tenho quase certeza do número c~ado ·, 
teria havido um acréscimo da ordem de 3,2%. Gos
taria, inclusive, de ver essa demonstração, porque 
fiz· o registro de parte do relatório do Tribunal de 
Contas na semana passada, e seria importante que 
pudéssemos examinar esses dados, já aproveitando 
a presença do Senador José Serra para dirimir dúvi
das relativamente a esses aspectos. 

Hoje, peta. manhã, Sr. Presidente, na Comissão 
de Assuntos EconOmicos, fiz proposição ao Presi
dente Gilberto Miranda que gostaria de aqui reafir· 
mar. Diante do quadro de agravamento do desem
prego na economia brasileira, diante da preocupa
ção dos trabalhadores que, por intennédio das cen
trais sindicais, estão programando para 21 de junho 
próximo um dia de protesto nacional e de chamada 
de atenção às autoridades, registro, Sr. Presldente, 
este oficio ao Presidente da Comissão de Assuntos 
EconOmicos, Senador Gilberto Miranda, nos seguin
testarmos: 

"Diante do agravamento da situação 
de desemprego na economia brasileira, soli
cito sejam convidados os Srs. Vicente Paula 
da Silva, Presidente da Central Única dos 
Trabalhadores - CUT, Luis AntOnio de Me
deiros, Presidente da Força Sindical, AntO
nio Fernandes Neto, Presidente da Central 
Geral dos Trabalhadores, Enir Severino da 
Silva, Presidente da Confederação Geral 
dos Trabalhadores, para que possam, pe
rante a Comissão de Assuntos EconOmicos, 
trazer o diagnóstico sobre o real quadro de 
trabalho e desemprego no Pais, apresentan
do suas sugestões de como compatibilizar a 
polrtica de estabilização, crescimento da 
economia, geração de emprego, melhoria da 
distribuição da renda e combate à pobreza. • 

O Senador Gilberto Miranda me Informou que 
acatou a sugestão e que essa reunião será realizada 
na próxima quarta-feira, dia 12, para a qual já estão 
sendo convidados os presidentes dessas centrais de 
trabalhadores. 

Sr. Presidente, ainda relacionado ao tema que 
hoje foi objeto de debate nesta Casa, a repercussão 
do diagnóstico sobre a economia brasileira, que ai-· 
guns Senadores se preocuparam em comentar, ou 
seja, as declarações do economista Dombusch; na 

verdade, até relacionado à questão do diagnóstico 
hoje elaborado pelo Senador José Serra, por oca
sião da entrega do bastão para o Ministro AntOnio 
Kandir. S. Ex' procurou enfatizar os avanços realiza
dos na economia brasileira desde o inicio do Plano 
Real. Há que se reconhecer que houve um avanço 
importante na área do combate à inflação. Não há 
dúvida de que a estabilização de preços teve um 
progresso notável, pois há dois anos, em maio e ju· 
nho de 1994, a inflação era de 40%, 45%, quas<~ 
50% ao mês. O lato de a inflação estar hoje abaixo 
de 2% ao mês, entre 1% e 2%, constitui, obviamen
te, um leito extremamente dillcil de ser realizado, 
pelo menos no que se relaciona a nossa experiência 
na economia brasileira. 

No entanto, no que diz respeito aos aspectos 
de crescimento, aos aspectos que são a preocupa
ção de vida do Presidente Fernando Henrique, do 
próprio Senador José Serra, creio que devemos co
mentar que ainda não houve solução adequada dos 
problemas. 

Isso, Sr. Presidente, não está sendo d~o sim
plesmente por um economista como o Sr. Rudiger 
Dombusch. Está sendo dito, em outras palavras, por 
um dos maiores economistas e, certamente, um dos 
maionss amigos do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e do próprio Senador José Serra. Refiro-me 
ao ecOnomista Celso Furtado, que, no dOmingo últi
mo, em O Eslado de S. Paulo, menciona aspectos 
que são também preocupação nossa. O respeitado 
economista avalia que sobretudO três aspectos fun
damentais estão tendo um desempenho por parte do 
Governo aquém do desejável, quais sejam: a con
quista da competitividade internacional, a criação de 
empregos e a melhoria da distribuição de renda. Diz 
Celso Furtado: "Não podemos deixar de reconhecer 
que o desempenho da Governo aluai é abaixo do 
medfocre". 

Obviamente, o economista também ressalta o 
aspecto extraordinário, que nós reconhecemos, de 
se conseguir melhor estabilidade de preços. Gosta
ria de registrar alguns trachos dessa entrevista de 
Celso Furtado: 

"Na fase atual do desenvolvimento do 
capitalismo, o desalio maior com que se de
frontam os paises de industrialização avan
çada - e incluo o Brasil entre eles • é conci
liar três objetivos igualmente essenciais. O 
primeiro: manter-se competitivo para ganhar 
espaço no plano internacional. o segundo: 
gerar emprego adequadamente remunerado 
para uma população crescente. E o terceiro: 
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avançu no sentido de uma distribuição de 
renda mais igualitária. O Brasil tem uma per

"" fonnance medlocle com respeito ao primeiro 
objelivo, a competitividade internacional, e fa
lha totalmente quanto aos dols últimos.· 

Sobre a reforma monetária cambial, de 
1994, ressalta em seu artigo: 

• _.assegurou uma transferência do po
der de compra em benetrcio dos grupos so
ciais de baixa renda, principais vftimas da in
flação numa economia indexada. Contudo, a 
bolha de consumo assim criada não modni
cou o quadro da distribuição da renda, per
sistindo a tendência estrutural à concentra· 
ção. Os objetivos a que me refiro podem ser 
contraditórios, pois os investimentos que au
mentam a competitividade internacional, 
com freqúência, geram emprego, e os inves
timentos que melhoram a distribuição da 
renda, geralmente, desfavorecem a competi· 
tividade intema~onal. • 

No que diz respeito a um dos problemas cen
trais, diz Celso Furtado: 

"O melhor das energias do governo 
tem sido aplicado na preservação da estabi· 
lidada monetária, permanentemente amea
çada pelas turbulências da esfera internacio
nal. Em outras palavras, o temor da instabili· 
dada monetária limita a margem de mano
bra do governo e inibe o crescimento da 
economia." 

Compara, ainda, as taxas de juros no Brasil e 
no exterior: 

"O que se passa no Brasil é o seguin· 
te: pratica as taxas de juros mais elevadas 
do mundo. Na metade do ano passado, o 
Brasil apresentou uma taxa de juros de 35% 
em termos reais. Para se ter uma idéia, é 
bom observar os pafses grandes. Não vou 
comparar com pafses desenvolvidos que 
têm taxas de juros de 3% ou 4%, vou pegar 
os grandes pafses que têm dificuldades 
como nós. Na lndla, a taxa de juros foi de 
11 %, na Argentina, de 21 %, na Rússia, de 
12%. Taxa de 35% não houve em nenhum 
outro lugar." 

Portanto, o Brasil foi o Pafs que praticou a polf· 
tica mais detensiva. Por quê? Só por medo da insta
bilidade. É possfvel que o Brasil tenha mais medo da 
inflação do que qualquer outro pafs_. 

É até compreensfvel que nós, como outros paf· 
ses, que tivemos hiperinflações ou inflações altfssi
mas prolongadas, tenhamos tanta preocupação em 
manter a estabilidade de preços. Mas é interessante 
isto que Celso Furtado menciona: precisamos nos 
preocupar com a retomada do crescimento. 

A verdade dura e nua é que as empre
sas só buscam os mercados já em expan
são. Elas não praticam pioneirismo. O que 
atrairia capitais estrangeiros para o Brasil 
seria a retomada do dinamismo da econo
mia e o crescimento do mercado i~temo. 
Isso não está acontecendo porque as taxas 
de juros são altas demais e os investimentos 
propriamente produtivos não são atrativos. 
Por que fazer investimentos produtivos se é 
possfvel ganhar muito mais no investimento 
especulativo? 

José Serra mencionou hoje que, no campo au
tomotriz, o Governo definiu polfticas que trouxeram 
investimentos para o Paraná, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo, para o próprio ABC. Reconhe
Cfi!rnoS que isso é vli!rdade. Contudo, em muitos ou
tros campos, na própria indústria nacional, a situa
ção ainda é de desalento, com repercussão para 
essa questão do emprego. 

Surpreende-me que a taxa de poupança seja 
tão baixa no Brasil, não só a poupança pública. A 
poupança global está em 14% ou 15%. Na minha 
época, era de 22% ou 23%. Ou seja, a capacidade 
de investir diminuiu. 

Com ou sem reforma, o Brasil deveria privile
giar o crescimento. Ter uma taxa de juros desse ta· 
manho é realmente inibir o crescimento. 

Perguntado se seria possfvel crescer 7% ao 
ano sem a volta da inflação, ele responde: 

Perieitarnente, como outros pafses fa
zem O Brasil só pode crescer de dentro 
para fora, caso contrário, as empresas inter
nacionais não decidirão vir para cá. Se o 
Brasil tiver uma polftica de desenvolvimento, 
vai chover di(lheiro, como choveu no passa
do. Essa é a responsabilidade maior do Go
verno. O problema é que o BraSil fez a op
ção pelo capital financeiro, o que necessita 
ser modificado. Não se pode governar com 
tanto medo. Concordo com a seguinte análi
se: a economia, no passado, ficou tão de
sorganizada que já não havia quase sistema 
monetário. Mas trata-se de uma situação su
perada. A estabilização foi conseguida em 
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seis meses. Um plano de estabilização não 
pode durar três anos, e já faz mais de dois 
anos que Fernando Henrique lançou o Real, 
quando ainda era Ministro da Fazenda. 

Sobre os problemas sociais, assim faz 
o seu diagnóstico: 

Os problemas sociais do Brasil foram 
acumulados durante muito tempo, e a socie
dade brasileira se instalou numa situação 
em que é muito diffcil mudar qualquer coisa. 
O que há de novo hoje em dia - e af b Go
verno Fernando Hemique é apenas um par
ticipante desse processo, não o lidera - é 
uma tomada de consciência mutto maior da 
urgência de resolver o problema da massa 
rural. No passado, ela se deslocava para a 
cidade e arranjava "bicos", sobrevivia de 
empreguinhos. Hoje, fica amontoada nas 
ruas. A situação se tomou muno mais grave 
e, pela primeira vez, há uma tomada de 
consciência clara de como isso é desumano. 
Estamos caminhando para soluções mais 
protundas, já que se está criando um con-
senso nacional. · 

Mas as forças efetivas que podem mu
dar e são necessárias para mudar não ha
viam se mobilizado como hoje. O mundo in
teiro tomou conhecimento do massacre que 
houve no Pará. Trata-se de mudança funda
mental. 

Como já disse, o Governo Fernando 
Henrique não está na liderança do processo, 
mas não tem sido uma força negativa, vai 
acompanhando, fazendo o que pode. 

Sr. Presidente, seria importante que as pes
soas no Governo ouvissem um pouco deste diag
nóstico de quem - assim testemunham - é amigo do 
Presidente há tantos anos. 

Diz ele, ao final: 

Eu o conheço há muitos anos. Ele se 
hospedava na minha casa, em Paris, e eu 
na casa dele, em São Paulo. Sempre fomos 
amigos e há muita confiança entre nós. Fer
nando Henrique não precisa me dar explica
ções sobre nada. Nem eu a ele. 

Ora, Sr. Presidente, não são as palavras de um 
economista estrangeiro, que vive no exterior, na 
Austrália; são as recomendações de um amigo pró
ximo, que ressalta a necessidade de se dar atenção 
ao crescimento, com maiores oportunidades de em
prego, diante dos problemas de modernização, da 
automação e da necessidade premente de resolver-

se os problemas da distribuição da renda e do ata-
que à pobreza. . 

Entretanto, Sr. Presidente, teremos aqui a 
oportunidade de participar de um debate econOmico 
enriquecido com a presença do Senador José Serra. 

Quando eu fazia campanha para a Prefeitura 
de São Paulo, em 1992, havia Senadores do partido 
do então candidato a Prefeno, Paulo Maluf - refiro
me a Jarbas Passarinho e Esperidião Amin -, que 
salientavam a importãncia de eu não abandon?r o 
Senado. 

Ora, Sr. Presidente, agora estou numa situa
ção semelhante, de afirmar o quãc importante será 
que o Senador José Serra possa colaborar, e muno, 
com o Senado Federal. Dizia o Senador Jarbas Pas
sarinho que eu não poderia abandonar o Senado, 
porque eu era aqui uma espécie de "sal da terra•. 
Como, então, o Senado Federal deixará de ter, por 
tanto tempo, e merecidamente, pelos votos que ob
teve em São Paulo, o Senador José Serra? Espero 
que S. Ex" tenha aqui uma ·longa trajetória, pois cer
tamente poderá colaborar e muno. 

Tenho a convicção de que o debate entre o Se
nador José· Serra e todos nós será o melhor possf
vel, e o debate que S. Ex" terá com a candidata Lui
za Erundina de Sousa, do Partido dos Trabalhado
res, será também de extraordinário respeno mútuo, 
concorrendo para que São Paulo venha a ter um ex
celente prefeito a partir do próximo ano. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra a V. Ex", por cinco minutos, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, gostaria, inicialmente, de registrar a mi
nha enorme satisfação de vir, pela primeira vez nes
te ano, ao Plenário do Senado ... 

o Sr. Pedro Simon- V. Ex" me permite, Sena
dor? (Assentimento do orador.) Sr. Presidente, V. 
Ex" poderia conceder a palavra ao nobre Senador 
corno comunicação de Lfder, para que S. Ex" pudes
se falar por 20 minutos. Seria uma forma de deferir
lhe atenção. Estou inscrito e, se S. Ex" assim dese
jar, meu tempo está à disposição. 

O SR. JOSÉ SERRA - Muito obrigado, Sena
dor Pedro Simon. Não estou ainda afeito ao Regi
mento do Senado, como estava ao da Câmara, mas 

.. -------------------------
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reivindico que o tempo que V. Ex" me cede hoje seja 
acumulado para que outro dia eu possa usá~o. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada· 
res) - Infelizmente, Senador José Sena, V. Ex" pas
sou algum tempo no Executivo e está realmente de
satualizado com nosso Regimento. 

Temos certeza de que seríamos brindados 
com V. Ex" falando por mais tempo. Entretanto, o 
Regimento é taxativo. V. Ex" dispõe de cinco minu
tos para uma explicação pessoal. É com prazer que 
vamos ouvi-lo. , 

O SR. JOSÉ SERRA - Não há necessidade, 
Sr. Presidente, até porque pedi a paiavra para um 
breve pronunciamento. 

Como dizia, quero registrar, com agrado, a 
possibilidade de ter vindo hoje, pela primeira vez 
neste ano, a partir da minha cadeira de Senador por 
São Paulo, talar a este Plenário. 

Quero também agradao&r, muito sensibilizado, 
as referências que aqui foram feitas, inde
pendentemente de qualquer conotação de natureza 
partidária, pelos Senadores Ney Suassuna, Elcio Al
vares, José Eduardo Outra e Eduardo Supllcy. 

Vamos ter, sem a menor dúvida, a oportunida
de de manter aqui debates a respeito do quadro na
cional, não só no que se refere à, economia, como à 
polftica, às questões de natureza constitucional. E 
na medida em que a minha campanha o permita, es
tarei presente e disponível, até com agrado, para 
esta discussão e para este debate. 

Por último, com relação às palavras do Sena
dor Eduardo Suplicy, S. Ex", efetivamente, é a pas
soa neste Plenário com quem tenho relações mais 
antigas, que remontam · há pelo menos 33 anos, 
quando S. Ex" era estudante da Escola de Adminis
tração Getúlio Vargas, em São Paulo, e eu, aluno da 
Escola Politécnica de São Paulo. O Senador Eduar
do Suplicy, na época, deu-me todo seu apoio, tanto 
para a eleição à Presidência da União Estadual dos 
Estudantes como, posteriormente, da União Nacio
nal dos Estudantes. 

A regra de três que construiu aqui taivez não seja 
tão exale. Tenho certeza de que o ex-Senador Jarbas 
Passarinho, com quem tenho as relações mais cor
diais, ou o Senador Esperidião Amin não estão para o 
Senador Eduardo Suplicy assim como S. Ex" está para 
mim. É uma regra de três um pouco distorcida. Tenho 
certeza de que S. Ex" concordaria com issc. 

Agradeço. também pelo paralelo que faz no que 
tange à disputa em São Paulo, colocando-me como 
se fosse o Palmeiras e a Luiza Erundina como se 
fosse o Santos. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Ela tem o seu time; 
é corlntlana. 

O SR. JOSÉ SERRA - Vejo isso c.om agrado 
não só porque sou palmeirense. Estive no estádio, 
no domingo, e registrei pelo rádio o desempenho 
bastante valoroso do Santos. Fiz isso de uma ma
neira sentida, e não porque desejasse magoar os 
santistas que estavam ouvindo o jogo. É um paralelo 

· otimista que ele faz a respeito da minha candidatura. 
Atribuo isso não ao cálculo p<Jiítico do Senador, que 
sei que S. Ex" não faz, mas a· uma relação fraternal 
e de admiração recíproca que existe há muitos anos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 
Simon. 

S. Ex" dispõe da palavra por até 50 minutos, 
de acordo com o Regimento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S:-"s e Srs. Senadores, antes de abordar 
o assunto qua me traz à tribuna, também quero dar 
as boas-vindas ao Senador José Sena. 

Não há dúvida alguma de que José Serra é um 
desses grandes nomes que se impõem ao respeito e 
à admiração deste País. S. 'ex" é uma unanimidade 
nacional com relação à sua competência, à sua gar
ra, à sua vontade de acertar. Sou seu admirador 
profundo. S. Ex' era, nos tempos do nosso velho 
MDB, uma das pessoas por quem eu tinha a maior 
admiração, o maior respeito. Fui antecessor de S. 
Ex" na UNE, lá acompanhei sua presença, seu tra
balho e seu exmo, e não tenho nenhuma dúvida em 
dizer que vejo em José Sena um dos grandes no
mes deste País. 

Nobre Senador, considero uma pena que V. 
Ex" não tenha conseguido ficar mais tempo aqui no 
Senado porque, diferentemente da Câmara, é mais 
difícil porque são quinhentos e trinta Deputados, e o 
tempo é mais compacto. Aqui no Senado, V. Ex" te
ria muito mais tempo para expor, para debater, para 
analisar, para aprofundar os seus conhecimentos e 
esclarecer os integrantes desta Casa. 

Como candidato ao Senado, não tenho dúvidas 
de que V. Ex1 terá um grande desempenho e faço 
votos de que, eleito prefeito de São Paulo ou não, 
continue em sua brilhante trajetória. 

Não nego que vejo com preocupação sua sar
da do Governo porque via em V. Ex" um direciona
mento. Perdoe-me a sinceridade, votei em Fernando 
Henrique Cardoso. Sempre fui um admirador de V. 
Ex", de Fernando Henrique Cardoso, de Mário Co-
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vas, de Franco Montara, de José Richa, e, dentro do 
antigo MDB e do antigo PMDB, esses que termina
ram saindo para fundar o PSDB eram aqueles com 
quem tinha uma maior integração, eram do meu par
tido em São Paulo. Sofri muito com a saída de V. 
Ex's. Eu era Governador do Rio Grande do Sul e 
tive a honra de receber a comitiva dos que estavam 
saiQdo enquanto faziam um apelo para que eu saís
se junto. Respondi que no Rio Grande do Sul isso 
era muito difícil, tendo em vista que lá havia urna li
nha muito clara, ao contrário do que ocorria nos ou
tros Estados do Brasil onde a legenda pouco impor
tava, onde o que importava emm os homens. No Rio 
Grande do Sul, taiÍiez as legendas importassem 
mais que os homens. O elenorado gaúcho não per
doa as pessoas que saem de um partido por essa 
ou por aquela razão. 

Acompanhei o destino do PSDB, com carinho, 
com respeito. Antes do Governo do Sr. Itamar Fran
co, quando quis o destino, acompanhei as démar
ches existentes e não nego, Senador José Serra, 
que senti-me angustiado quando de repente via que 
um grupo do PSDB entendia por bem acenar o ape
lo, o chamamento do Presidente Collor para integmr 
seu Governo. Mas V. Ex' em um homem que S. Ex' 
fazia questão que estivesse no Ministério da Fazen
da, e o Fernando Henrique Cardoso era o homem 
que S. Ex' fazia questão que estivesse no ttamaraty. 

Fui um daqueles que procurou o Senador Má
rio Covas, com quem conversei longamente, e não 
que o tenha influenciado - quem sou para isso -, até 
porque o Senador Mário Covas já tinha suas convic
ções, mas S. Ex" próprio acreditava que seria difícil 
porque se considerava minoria na reunião da execu
tiva que no dia seguinte iria realizar-se para decidir 
se o PSDB aceitava ou não o conv~e do PFL. 

Vi com satisfação, com profunda satisfação, a 
decisão do PSDB de não participar do Governo Coi
for, porque acreditava que esse partido tinha um 
destino mais profundo, de mais significa<lo. 

Veio o lmpeachment. Dele participamos. Saiu 
o Presidente, entrou o Sr. narnar Franco, e nesse 
Governo tivemos a oportunidade de ver urna mani
festação de ação e de trabalho com muitas pessoas 
do PSDB. V. Ex' nos bastidores, o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso no Ministério, primeiro no ltarna
raty, depois no Ministério da Fazenda e com seu 
Plano Real, dando os resultados que conhecemos. 

E saiu a candidatum do Sr. Fernando Henrique 
Cardoso. Internamente, fui um dos que lutamm in
tensamente para que houvesse uma composição 
PSDB-PMDB, para que pudéssemos fazer um gmn-

de entendimento e, inclusive, recompor o antigo 
PMDB, de onde se escolheria um candidato. 

Penso que V. Ex" estava presente a uma reu
nião na casa do então Deputado pelo Ceará e hoje 
líder do PSDB aqui no Senado Federal. Fernando 
Henrique Cardoso, Mário Covas e muitos parlamen
tares do PSDB e do PMDB compareceram a essa 
reunião, na qual foi discutida a possibilidade desse 
entendimento, que só não ocorreu porque nós do 
PMDB não podíamos dar a garantia de que vence
ríamos uma convenção de Orestes Quércia. 

Nobre Senador José Serra, !orei para que o en
tendimento entre o PSDB e o PFL, com todo respei
to que tenho por este partido, não ocorresse. Eu 
achava que esse entendimento não se coadunaria 
com o momento que estávamos vivendo. Eu pensa
va que se tratava de forças diferentes, de polfticas 
econOmicas divergentes. Mas foi dnD que aquela era 
a forma de ganhar as eleições, já que o PSDB preci
sava do tempo que o PFL dispunha na televisão e 
da liderança de pessoas como o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, nosso lfder do PFL no Nordeste, 
região em que o PSDB não tinha chances de ven
cer. Foi feito o entendimento, e a vitória foi consa
gradora ainda no primeiro turno de votação. 

Agora, vejo a composição do Governo e as 
medidas por ele tomadas. Votei em Fernando Henri
que Cardoso. Fui a primeira pessoa do PMDB que 
veio a esta tribuna dizer que, independente da pes
quisa e da prévia que o PMDB faria, eu não votaria 
no candidato do PMDB, mas sim no candidato Fer
nando Henrique Cerdoso. Desde o primeiro momen
to, defendi que o PMDB tinha que dar cobertum à 
candidatum, independente de obter ou não cargos. 
Assim achei que o PMDB tinha que dar cobertura à 
candidatura e torcer pata que o Sr. Fernando Henri
que desse certo. 

Nesse momento, estamos vivendo horas diff
ceis, realmente, e ficarão mais diffceis porque temos 
pela frente uma campanha elenoral. Então há as dis
cussões em tomo do Plano Real, as interrogações 
em tomo do destino do Governo, as interrogações 
com relação à saúde, ao social, se é ou não verdade 
o que diz o Tribunal de Contas, se houve algum 
equfvoco; as interrogações com relação ao desem
prego, essas dúvidas dramáticas com relação às 
prefeituras, principalmente às do interior. 

Essa situação é difícil, por exemplo, no meu 
Estado, onde o Governo sério, honrado, digno do 
Governador Antônio Britto, que fez, praticamente, 
tudo aquilo que se possa imaginar sob a orientação 
de V. Ex' e do Presidente da República, no que tan-
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ge a enxugar a máquina estatal, mas não está con
seguindo pagar a folha de salários. 

Essas dificuldades todas exigem uma orienta
ção e uma determinação do Governo, que me pare
ce mais firme no sentido de saber qual é essa orien
tação. O Presidente Fernando Henrique está à mar
gem, porque, hoje, na verdade, o Governo é o parti
do de V. Ex", o PSDB, é o meu partido, o PMDB, é o 
partido do PFL, é o partido do Sr. Maluf, do PPB , é 
o antigo Partido Comunista, o Partido Popular Socia
lista, que tem, inclusive, o Ministro da Reforma Agrá
ria como o seu titular. 

A equipe que dá cobertura ao Governo é a 
mais ampla e imaginável. Até no Ministério da Cultu
ra está um Ministro que velo do PT, embora se te
nha desligado dele. E todos nós sabemos da sua 
dignidade, competência, seriedade e repre
sentatMdade dentro do PT. 

Então, se analisarmos com base nos números, 
no significado e no que há, nunca um Presidente da 
República teve tanta cobertura, uma base tão ampla, 
tão imensa como tem o Presidente Fernando Henri
que Cardoso. 

Na verdade, meu querido lfder, extraordinário 
Senador José Serra, o que sentimos é que está fal
tando um pouco no que tange a saber qual é o 
rumo. 

Falava-se - embora sinceramente nunca tenha 
visto - na chamada tentativa da imprensa de colocar 
V. Ex" de um lado e o Ministro Pedro Malan de ou
tro. Honestamente, o que vi foram debates, discus
sões, diferenças e divergências absolutamente natu
rais. Nos últimos tempos, dificilmente tenho visto os 
Ministros do Planejamento e da Fazenda tratando-se 
com tanta elegância, com tanto respeito, em nfvel de 
opinião pública e de sociedade, como foi o caso da 
convivência de V. Ex" com o Ministro da Fazenda. 

O Sr. Caslldo Maldaner - Permite-me V. Ex" 
um aparte, Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- OUço V. Ex", Senador 
Casildo Maldaner. 

O Sr. Caslldo Maldaner - Gostaria, Senador 
Pedro Simon, de aproveitar este momento, em que 
V. Ex", da tribuna, reconhece na pessoa do Senador 
José Serra aquela identidade muito próxima a V. 
Ex", ao Rio Grande do Sul, ao PMDB de V. Ex", para 
fazer o mesmo em relação ao PMDB catarinense. 
Não só como Presidente do meu partido em Santa 
Catarina, quero dizer dessa identidade que também 
existe lá V. Ex1 falou em José Richa e em tantos 
companheiros. Até pela vizinhança e pela convivên
cia de muitos anos, Senador Pedro Simon, quero 

deixar este testemunho e registrar a alegria de ver
mos aqui esse grande polftico brasileiro, muito dedi
cado, um estudioso profundo das questões brasilei
ras. Neste momento, em que V. Ex" está na tribuna, 
aproveito para também saudar o Senador José Ser
ra. Sei que V. Ex" está para analisar um tema e va
leu-se da oportunidade da visita do Senador José 
Serra, a esta Casa, na tarde de hoje. Muito obriga· 
do. 

O SR. PEDRO SIMON - Não nego, Senador 
José Serra, que preocupo-me com a sarda de V. 
l:x". O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem 
rezão quando dizia que precisava ter dois 'Serra': 
um para ser o Ministro do Planejamento e o outro 
para ser candidato à Prefeito da cidade de São Pau
lo. Não podemos ser Ingénuos e deixar de entender 
o significado dessa eleição em São Paulo. A rigor, o 
pleito naquele Estado antecipou a eleição presiden
cial. A eleiçiio, em São Paulo, possui nfvel nacional, 
pois ar temos todos os ingredientes de uma eleiçiio 
nacional. 

O nobre Senador com sua personalidade, vida 
própria e suas idéias, quer queira, quer não, vai às 
umas representar José Serra, o PSDB e o Senhor 
Fernando Henrique Cardoso. E o candidato da que
rida Lulza Erundina queira ou não, vai representar 
na eleiçiio o Sr. Lula e o PT. 

Mas, o mais Importante é que o candidato do 
PPB à Prefeitura, estará representando aquele que 
já é candidato à Presidência da República. 

Não me parece que o Lula seja oficialmente 
candidato à Presidência da Repllblica. O PT terá um 
candidato, mas não signHica que este seja o Sr. 
Lula. A cara da Erundina não é obrigatoriamente a 
cara do Lula. Agora, a cara do candidato à Prefeitura 
de São Paulo - de quem não recordo o nome, mas 
que parece uma pessoa ilustre, muito competente
é a do Maluf. Então, Paulo Maluf está jogando o seu 
destino na eleição de São Paulo, na Prefeitura. Ga
nhando o seu candidato, S. Ex" já está na rua como 
candidato à Presidência da República; perdendo seu 
candidato, desaparece o Sr. Maluf, pelo menos 
como candidato à Presidência da República. 

É correta a presença de V. Ex" nessa disputa; 
seu gesto em aceitar o desafio e ser candidato é en
tendido; mais ainda, merece respeito quando con
corda ~;~~r candidato numa Situação desfavorável. V. 
Ex" poderia ter saldo candidato anteriormente, numa 
compoSição de Séu partido com o PFL, que era a 
composição natural. At.iados ao Governo Federal, 
aliados ao Governo Estadual, seria natural que fos
sem aliados na obtenção da Prefeitura de São Pau-
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lo. Se assim fosse, se fosse um candidato do PSDB, 
do Governo Federal, do Governo Estadual, do PFL à 
prefeitura, esse não precisaria ser, obrigatoriamente, 
v. Ex". 

Pareoe que a imprensa relevou que Isso passaria 
pela cabeça de V. Ex". Mas, de repente, com a SU!pl&
sa do apoio do PFL ao candidato do Sr. Paulo Maluf, o 
PSOB fiCOU numa posição Isolada. Se V. Ex" não fos
se candidato poderia dar a entender que, primeiro, o 
PSDB estava assustado; segundo, que facilitaria o de
bate entre candidato malufista e candidato do PT, uma 
vez que o PSDB estaria fora da disputa. 

Então, V. Ex", num gesto admirável, num gesto 
que evidencia a personalidade de um cidadão que 
concordou ser candidato, não numa hora fácil, quan
do seria um candidato com uma ampla composição, 
com um enorme tempo na televisão e com uma vitó
ria, presumidamente mais tranqOIIa. Isso aoonteceu 
quando o PFL, surpreendendo a todos, foi fazer um 
acordo com o Sr. Paulo Maluf - digo surpreendendo 
porque o PFL nasceu por causa do Sr. Maluf. O PFL 
existe porque é composto por homens do PDS que 
tinham um candidato à Presidência da República, 
mas não· aceitavam o Sr. Paulo Maluf, queriam uma 
outra cancidatura que não a dele. Quando o Sr. 'Paulo 
Malul ganhou a candidatura à Presidência da Repúbl"l
ca, um grupo saiu do PDS e criou o atual PFL 

No momento em que aoonteceu o que ninguém 
Imaginava, que o PFL de São Paulo apoiaria o Sr. 
Paulo Malut, V. Ex" teve a atitude de, sem discutir se 
iria ficar bem, se mal, se teria 1 O ou 3 minutos, se 
ganharia ou não, aceitar esse desafio. Destaco esse 
gesto de V. Ex" com o maior respeHo, é um gesto 
admirável, uma atHude que tem que ser ressaltada 
porque é verdadeira. 

Agora, sinto a salda de V. Ex" porque estou vi
vendo uma fase muito diflcil. U tudo que V. Ex" es
creveu, que Fernando Henrique escreveu. U multa 
coisa. Passei minha vida inteila lendo. Portanto, 
para esquecer é diflcll. 

Não sou ingênuo, não tenho a competência de 
v. Ex", Senador, sei que o mundo mudou. Quem 
não sabe? Não existe mais União Soviética; não há 
mais o Leste Europeu; não há mais Muro de Beriim; 
não há mais comunismo. Estamos vivendo um deba
te, uma discussão extraordinariamente competente 
e séria, responsável e necessária. Sabemos que 
não podemos pegar um livro de 30 anos e, com 
base nele, fazer um comentário no mundo de hoje. 
O mundo de hoje é outro. 

Naquela época, havia a opção de ser do Pri
meiro Mundo, da Europa, pró-americano; ou comu-

nlsta, da Rússia, dos chamados palses não alinha
dos. Hoje isso mudou. Mas, em meio a todas essas 
mudanças, há mullas intenogações. Por exemplo, 
vejo muita gente debatendo e discutindo o fenômeno 
da globalização; porém, a globalização encena mui
tas interrogações. Os americanos sabem o querem 
com a globalização; os russos e os japoneses tam
bém, mas nós brasileiros não sabemos. Em que pé 
vai nos pegar essa globalização? Quais são os obje
tivos que o Brn;~l visa com a globalização? E para 
quê? Para fica(de braços cruzados assistindo para 
aonde o mundo vai? Ou já sabemos, dentro da cha
mada globalização, quais os nossos planos, quais 
os esquemas do Pais? 

Por isso, preocupo-me com a salda de V. Ex" do 
Ministério. V. Ex" é um homem em quem eu deposla
va a maior confiança e a maior credibif!dade. Não 
nego. Por causa da vasta competência de v. Ex", a 
sua salda da equipe ministerial me preocupou. 

Eu sei, também, da posição de V. Ex" a favor 
da privatização da Vale do Rio Doce. O seu entendi
mento é pura e simplesmente privatizar a Vale do 
Rio ~ ~o !leU conjunto total, glol!l:d, 

Concordo, nobre Senador Sena, em pegar a 
Vale do Rio Doce, que é um aglomerado de trinta 
empresas, e privatizar uma viação férrea, uma mina 
que já está tuncionando, um porto. Vamos privatizar 
vinte ou vinte e cinco das empresas que a compõ
em. Mas não vamos privatizá-la no seu todo, nos 
seus tltulos, na sua competência. Como diz Aurelia
no Chaves, privatizar a Vale do Rio Doce, é privati
zar o subsolo, é entregar para alguém o nosso StJb. 
solo, é entregar para uma empresa estrangeira o 
subsolo brasileiro. 

Ouvi o seu sucessor, em sua primeira declara
ção - ninguém a pediu, ele tez questão de dizer - di
zer que quer privatizar a Vale ainda este ano. V. Ex", 
em suas entrevistas, dizia que pretendia privatizar a 
Vale do Rio Doce •no decorrer do ano que vem•. Ele 
fez questão de mostrar a primeira dWerença com rela
ção a v. Ex": ele quer privatizar a Vale este ano. O seu 
sucessor tez declarações à imprensa - perdoe-me, Se
nador José Sena - , alé com uma certa deselegância. 
Penso que ele deveria ter esperado V. Ex" entregar o 
cargo e talar sobre esse assunto só daqui a dez dias. 

O Ministro Kandir fez questão de dizer aberta
mente que era favorável à privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce já neste ano, que a Vale tem 
que ser privatizada ainda neste ano, enquanto toda 
a imprensa comentou que V. Ex" pensa que esse é 
um assunto para ser discutido no ano que vem, ou 
pelo menos até o ano que vem. 
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Evidentemente, tenho todas as informações 
positivas do Sr. Kandir: que ele é um homem cutto, 
que é gênio, que é uma pessoa fantástica, que tem 
todas as qualidades. Mas ele ocupou a posição que 
era de V. Ex" no Governo Collor, no te~ da Minis
tra Zélia, na época do lançamento do Plano Collor, 
dizem que foi ele o autor da Idéia do confisco do di
nheiro brasileiro. 

· TIVe a oportunidade de conversar, numa ocasião, 
com o Sr. Rdel Castro. Ele perguntava para uma pes
soa, para outra e não conseguia entender oomo o Presi
dente Collor tinha confiscado o dinheiro das contas-cor
rentes. 'Con!as-oomlntes?l', exclamou. 'Eu fiz uma re
volução, fechei tudo, fechei até o Congresso em Ctba e 
não tive coragem·de mexer nas contas-corrente E aqú 
no Brasil mexeram em CXli1IIH:Orrent?' 

Esse é o Sr. Kandir: um homem de personali
dade, um homem de autoridade, um homem de 
peso, um homem que representou o Plano Collor 1 e 
o Plano Collor 11. Quais as modificações que tere
mos? O que vai mudar com a safda de V. Ex" e com 
a presença do Sr. Kandlr no Ministério? 

O .Sr. JOÃ Serra - Concede-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -OUÇO V. Ex" com pra
zer, com a maior honra. Quero que V. Ex" entenda, 
em primeiro lugar, que é com o maior carinho e ale
to, ainda que divergindo em alguns pontos, que es
tou me referindo a V. Ex". Faço-o com o respeito 
que sempre tive e que continuo a ter por V. Ex" 

O Sr. JOÃ Serra- Nobre Senador Pedro Si
mon, gostaria realmente de agradecer a V. Ex" as 
referências de natureza pessoal. Todos sabem que 
somos amigos pessoais há muitos anos. A respeito 
das outras questões de economia, de polftica, creio 
que teremos oportunidade de ter um debate proffcuo 
sobre esses assuntos tanto neste plenário quanto 
pessoalmente. Quero dizer a V. Ex" também que es
tou seguro de que o Pafs não se decepcionará com 
o Ministro Antônio Kandir, que é um homem sério, 
competente e em quem tenho muita confiança. Peço 
a V. Ex", invocando a nossa amizade, que me permi· 
ta ausentar do plenário agora, porque tenho compro
missos para os quais estou atrasado e que são real
mente impostergáveis. Aqui permaneci em função 
das palavras de V. Ex". Mas peço perdão por ter que 
me retirar neste momento. Receba o meu abraço. 
Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço profunda· 
mente a manHestação de V. Ex" 

Retomo, Sr. Presidente, ao assunto que me 
trouxe à tribuna. Não houve quorum hoje. Falo isso 

pr,cqc.~ V. Ex" é autor dos estudos feitos para melho
rara 0r~cnização administrativa desta Casa. 

N2 Ordem do Dia de hoje, constavam duas 
m3ttidas: Projeto de Decreto Legislativo n• 191, que 
se refere " um Acordo de Cooperação Comercial, 
Económica e Industrial com o Governo da Turquia, e 
o Projeto de Lei do Senado n• 134, que trata de re
paração de natureza económica devida aos aero
nautas civis e militares impedidos de exercer a pro-
fissão. ~ 

Essa foi a Ordem do Dia de hoje, Sr. Presiden
te. terça-feira. Amanhã, quarta-feira, teremos na Or· 
dem do ora um projeto de lei da Câmara que institui 
a residência médico-veterinária e determina outras 
providências. 

Esses são os três projetes que seriam votados 
nesta semana. Os dois primeiros projetas citados 
seriam votados hoje, mas não houve quorum. Se 
houver quorum, votaremos amanhã essas três ma· 
térias. 

Sr. Presidente, tenho participado de algumas 
reuniões com Deputados e tenho ouvido queixas so
bre os trabalhos naquela Casa do Congresso, onde 
as votações são feitas e ninguém sabe a matéria 
que está sendo votada, nem o que se vai votar no 
dia seguinte. No Senado, as coisas mudaram. 

Veja, estamos no dia 04 de junho e já estão 
publicadas as matérias que serão votadas na Ordem 
do Dia dos dias 19, 21, 27, 28, ou seja, até o fim do 
mês. 

Sr. Presidente, eu sei quais as matérias que 
serão votadas até o fim do mês. É um grande mêri
to. Felicito o· Presidente José Samey e a Mesa por 
essa providência que acho extremamente positiva. 

Entretanto, essa ainda não é a idéia que deten
do. Defendo que haja uma reunião ordinária do Se
nado Federal. com os 81 Senadores. quando a 
Mesa nos informará quais as matérias que precisam 
ser votadas e nós decidiremos como será a Ordem 
do Dia. Nessa reunião poderfamos decidir não ape
nas sobre essas matérias, Sr. Presidente, mas, por 
exemplo, se vamos ou não comprar automóvel; se 
vamos ou não fazer reformas gerais nisso ou naqui
lo; se vamos ou não construir um novo anexo. En· 
tendo que essas decisões deveriam ser de todo o 
Plenário e não apenas da Mesa. 

Enquanto não houver essa sessão ordinária 
mensal, que é a tese que defendo, volto a repetir o 
que tenho dito: a Mesa está cometendo um outro 
erro, se V. Ex• me permite dizer isso. Para que fazer 
uma sessão hoje e uma sessão amanhã para votar 
três matérias sem nenhum significado? Porque quin-

. -~. 
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ta-feira é feriado? Por que não fazer votações em 
certos dias, tais como, segunda-feira, terça, quarta, 
quinta, sexta, sábado e, se for o caso, até no domin
go? Em vez de viajarmos toda semana, poderíamos 
viajar duas vezes por mês. 

Por exemplo, nesta semana vim de Porto Ale
gre e, amanhã à tarde, voltarei. Vou gastar mais 
tel(lpo no avião do que aqui no Senado Federal. 

Estou dando um exemplo trpico, Sr. Presiden
te. Se observar a Ordem do Dia de hoje e a de ama
nhã, V. Ex" verá que há apenas três projetas em 
pauta, os quais poderiam ter sido votados na sexta
feira da semana passada, se tivesse havido sessão 
deliberativa, ou na segunda-feira ou na sexta-feira 
da próxima semana. Isso evitaria o que está haven
do aqui: hoje, te.ça-feira, não houve quorum, ama
nhã provavelmente também não haverá. Os Parla
mentares vêm, ficam aqui dois dias e depois vão 
embora. 

Volto a repetir, Sr. Presidente: se fizéssemos 
uma sessão em que toda a pauta fosse votada, seria 
muito mais produtivo. Todos sabemos, por exemplo, 
que na quarta-feira e na quinta-feira da Semana 
Santa não há quorum, corno também não há na pri
meira semana de novembro por causa do Dia dà Fi
nados e do Dia de Todos os Santos. Então sugeri 
que nessas semanas não viéssemps, mas, em com
pensação, nas seguintes trabalhariamos segunda, 
te.ça, quarta, quinta, sexta e sábado, se necessário. 
Alguém me respondeu que no sábado ninguém tra
balha. Isso não importa. Mesmo que ninguém traba
lhasse no sábado, Senadores trabalhariam. 

Só estou dizendo isso por causa do exemplo 
claro que estamos tendo neste momento: nós vie
mos aqui hoje, e não houve quorum. É natural que 
não haja quorum. O Parlamentar que recebeu essa 
Ordem do Dia na semana passada, deve ter pensa
do: na Ordem do Dia de te.ça-feira será votado um 
convênio com o Governo da Turquia, mas qual é o 
significado dessa votação? Zero. Também será vo
tada matéria de interesse dos aeronautas. Qual é a 
importância politica disso? Zero. Por que o Parla
mentar viria aqui e perderia urna semana em Brasma 
por causa disso? 

Vo~o a repetir. a racionalidade nos mostra que, 
ao fazer a Ordem do Dia, a Mesa deve pensar nisso. 
É claro que ela não pode, de repente, incluir todos 
os projetas na pauta de três dias, para que depois fi
quemos um tampão fora. Não é isso que estou de
fendendo, Sr. Presidente. O que estou defendendo é 
uma semana de seis dias: segunda-feira, terça-feira, 
quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. As-

sim, evitaria o que sempre ocorre quando a semana 
é de três dias: as Comissões especiais não podem 
reunir-se por falta Je quorum. 

Se a semana for de pauta cheia, inclusive sá
bado, as comissões poderão reunir-se porque have
rá quorum. 

Faço esse apelo, a fim de colaborar com o Pre
sidente Samey, a quem quero fazer justiça. O Presi
dente Sarney disse, e é verdade, aqui não tem fica
do pr~eto engavetado na Mesa. O mesmo não 
acontece na Câmara dos Deputados. Aqui o projeto 
pode ficar engavetado na comissão, como já aconte
ceu. O projeto da reforma agrária, de autoria de um 
Senador, ficou não sei quanto tempo mas na comis
são. O Presidente Sarney poderia cobrar celeridade 
da Comissão, mas não é responsabilidade dele. 

Faço justiça ao Presidente José Sarney, por
que os projetas que chegam à sua mesa imediata
mente são colocados na pauta de votação. 

A assessoria do Presidente diz que, às vezes, 
na hora da votação, um Senador pede adiamento e 
o final do prazo cai em véspera de feriado. Por 
exemplo, vamos dizer que tenham pedido adiamento 
da votação desse Hem referente à Aeronáutica e que 
o término do prazo seja hoje. Nesses casos, o Se
cretário-Geral da Mesa poderia sugerir aos Senado
res que pedissem adiamento por um prazo tal que o 
final dele não cafsse em véspera de feriado ou numa 
sexta-feira. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - V. Ex" 
concede-me um aparte, nobre Senador Pedro Si
mon? 

O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte a 
v. Ex'. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Primeiro 
gostaria de dizer a V. Ex" que hoje há quorum, há 
49 Senadores na Casa, conforme o painel. 

O SR. PEDRO SIMON - Mas não estavam pre
sentes no inicio da Ordem do Dia e por isso não 
houve votação. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Mas os 
Senadores não foram chamados regimentalmente, o 
que é obrigatório. 

O SR. PEDRO SIMON - O Presidente disse 
que não haveria Ordem do Dia porque não havia 
quorum. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Gostaria de 
dizer, Senador Pedro Simon, que a Presidência da 
Câmara dos Deputados não engaveta projetas. Des
culpe-me V. Ex". mas cabia-me fazer essa ressalva. 

O SR. PEDRO SIMON - Nobre Senador, não 
tenho o objetivo de analisar o que está acontecendo 
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na Câmara dos Deputados no sentido de engavetar 
ou não projetas. Também não me passa pela cabe
ça dizer que o ilustre Presidente daquela Casa, pelo 
qual tenho o maior respeito, engaveta projetas. O 
que queria dizer é que a Câmara dos Deputados 
continua a funcionar como funcionava o Senado, 
quer dizer, não há a determinação da Ordem do Dia. 

. Em uma das reuniões levei, deliberadamente, 
uma Ordem do Dia daqui, e até o Uder do PMDB ig
norava que aqui no Senado nós recebemos a Ordem 
do dia do mês inteiro. Assim, todos sabemos que em 
uma sexta-feira, que é dia de sessão· não deliberativa, 
não adianta os Uderes se reunirem, não adianta o Ple
nário di~ir, porque nenhuma matéria poderá servo
tadia, pois não haverá quorum. Nesta semana, por 
exemplo, quinta-feira é feriado e sexta-feira, dia 6, 
como está aqui escrito, haverá sessão não deliberati
va. Sabemos que não haverá votação. 

Na Câmara não é assim, eles níjo têm nada. 
Não recebem a Ordem do Dia com antecedência. 
Não estou referindo-me ao atual Presidente, pelo 
amor de Deus. Estou dizendo que é a tradição que 
vem de lá; sempre foi eito assim. Se V. Ex• for à Câ
mara hoje e perguntar qual é a ordem do dia de 
amanhã, ninguém saberá. Viajei com o Deputado 
Jair Soares, e eu lhe disse que soube que na Câma
ra não haveria votação. S. Ex' ficou espantado e me 
disse que o avisaram que iriam abrir o painel. Quer 
dizer, a informação que eles têm é a de que vão 
abrir painel. Se o painel foi aberto e se eles não esti· 
verem presentes, receberão falta. 

O Sr. Antonio Carlos .Magalhães - Senador 
Pedro Simon, adiantamos os trabalhos abrindo o 

. painel e discutindo as matérias. Hoje mesmo não 
se perdeu tempo. Podíamos ter apreciado várias 
matérias, já que temos aqui organização, discuti· 
riamos, encerraríamos a discussão e só ficava fal
tando a votação. Ganhava-se tempo também. Não 
é problema de se ter a terça e a quarta-feira, seria 
útil. Nãó concluía a votação, mas adiantava os tra
balhos. 

O SR. PEDRO SIMON - Perdoe-me V. Ex', 
mas penso que o que estou fazendo hoje nesta ses
são podia ter feito na sexta-feira. Não precisava ter 
vindo hoje. Não sou contra vir. Se depender de mim, 
viremos 30 dias por mês, mas 30 dias com pauta 
para discussão. O que não posso entender é que na 
sexta-feira não tenha votação. Consta da pauta de ter
ça-feira matéria que podia ter sido posta na sexta-feira. 
É essa a minha questão. O dia de hoje é claro que não 
estamos perdendo, por amor de Deus, mas perdemos 
a sexta-feira e também a segunda-feira passada 

É claro que não estamos perdendo o dia de hoje, 
mas perdemos a sexta-feira; poderíamos ter fiCado 
aqui na sexta-feira ou na segundia-feira passadas. 

Em vez de apenas três sessões deliberativas, 
poderia haver seis sessões deliberativas por sema
na. Se necessário, poderia haver seis sessões deli· 
berativas por semana durante todos os meses. 

Todos sabem que a próxima quinta-feira será 
feriado nacional cje Corpus Chrlsti e que os dias 1 
e 2 de novembro são feriados de Finados e Dia.de 
Todos os Santos. Todos sabiam que, durante a Sê
mana Santa, não haveria sessão. Essas são datas 
conhecidas por todos. 

Pode-se evilar vir até aqui num dia e voltar no 
seguinte. Quando houvesse feriado, não haveria 
sessão na véspera dele. Quando não houver feria· 
do, haverá sessões na seguildà'feira, na terça-feira, 
na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta·feira e no 
sábado. Não sei se estou dizendo algo ridículo, mas 
isso me parece muito racional. Sinceramente, penso 
que esse é o exemplo que se deve seguir. 

Estávamos ontem aqui. Três projetas estavam 
incluídos na Ordem do Dia e poderiam ter sido vota
dos na quinta-feira ou na sexta-feira passadas, mas 
os mesmos serão votados somente na próxima se
mana. Mesmo assim, reconheço que estamos mu~o 
avançados em relação à Câmara dos Deputados. As 
nossas votações estão muito adiantadas, comparan
do com a Legislatura passada, na qual não recebia
mos os roteiros das sessões. Numa quinta-feira, 
num final de tarde, convoéava-se uma sessão ex
traordinária para ser realizada às 20 horas. Dessa 
forma, num final de sessão, foi votado o Projeto Si
vam. Não foi, Sr. Presidente? Eu era Uder do Go
verno e não fiquei sabendo. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • À 
noitinha. 

O SR. PEDRO SIMON -À noitinha. 
O Sr. Gilberto Miranda - Nio mudou nada 

agora. 
O SR. PEDRO SIMON - Não, mas o Sivam foi 

votado num dia em que V. Ex' não estava. 
O Sr. Gilberto Miranda - Votado em regime 

de urgência urgentrssima. 
O SR. PEDRO SIMON -O que mudou é que 

V. Ex• não estava aqui para votar. Devia estar aqui 
para votar. 

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. 
o Sr. Gilberto Miranda - Lamento, mas, se V. 

Ex" acompanhasse o que acontece na Casa, a Ira-
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mitação dos requerimentos de autorização, V. Ex' 
não estaria falando Isso. Eu pedi autorização para 
me ausentar do Pafs, a fim de tratar de assunto per
tinente à Comissão de Assuntos EconOmicos - a re
gulamentação do art. 192 da Constituição. O Sena
dor José Fogaça, do seu Estado, é o Relator dessa 
matéria. Pedi autorização ao Senado na quinta-feira, 
e o Senado votou a autorização. Eu estava nos Es
tados Unidos quando soube, pela imprensa, que a 
matéria seria colocada em pauta em regime de ur-

, · ". gência urgentrssima. Imediatamente, telefonei para 
o Lfder do nosso Partido, depois, para o Lfder do 
Governo, Senador Belo Alvares, e também para o 
Ministro Lufs Carlos Santos, e disse que, mais uma 
vez, estava se eometendo um erro, porque estava 
se decidindo às pressas, não devia ter urgência ur
gentrssima. O Lfder do Governo disse-me que ainda 
pensava em pedir a dispensa de interstfcio, para vo
tar o projeto no mesmo dia. Então quero deixar claro 
a V. Ex' e ao Plenário que eu estava no exterior tra
tando de assunto da Comissão. As passagens e to
das as despesas foram pagas por mim mesmo, o 
Senado não pagou nada. Eu trouxe muito material, 
que foi entregue ao Senador José Fogaça. Entretan
to, enquanto eu estava fora, os Srs. Lfderes assina
ram o pedido de urgência urgentfssima. Todos aque
les que criticaram o que aconteceu no passado assi
naram a urgência urgentrssima. Isso é só uma expli
cação para V. Ex'. 

O SR. PEDRO SIMON - Quero fazer justiça a 
v. Ex' e retnicar: v. Ex' tem razão. 

Eu votei contra a urgência urgentrssima; um 
grupo de Senadores o fez. V. Ex' tem tanta razão, 
que um dos argumentos que usei no meu pronuncia
mento se identifica com o que estou falando agora. 

Se nós e o Presidente José Samey, que não 
está presente, havramos decidido que a pauta seria 
publicada com antecedência, por que, de repente, 
um projeto da importância do Sivam foi votado com 
urgência urgentfssima? V. Ex' tem razão: é um erro 
grave que o Senado cometeu, que os Uderes e a 
Mesa do Senado cometeram. 

Embora tenha votado contra a urgência urgen
tfssíma, sou obrigado a reconhecer que V. Ex' tem 
razão e peço-lhe desculpas. Essa é uma daquelas 
exceções, que, na verdade, não constitui mais a tra
dição. Concorda V. Ex'? 

Lembro-me, como se fosse hoje, de que che
gou ao Senado, numa sexta-feira, proposta de con
cessão de R$500 milhões para a Embraer. Tudo ti
nha de ser feito naquela sexta-feira; às 18h, reuni
ram-se todos. Foi algo fantástico. O projeto, aprova-

do na Câmara - não sei quanto tempo tramitou na
quela Casa -, chegou ao Senado, não passou por 
nenhuma comissão, foi direto para o Presidente. 
Não houve nenhuma publicação, e foram dados 
R$500 milhões para a Embraer, porque isso era ne
cessário à empresa. 

Em tese, isso não está mais acontecendo. V. 
Ex' salientou, e faço justiça: é verdade; não devia ter 
acontecido com o Projeto Sivam, mas aconteceu. No 
entanto, a regra é de que isso não mais ocorra. 

Aqui, está publicado. Deixe-me esclarecer. 
Está errado e não deveria ter acontecido. Mas, pelo 
menos, foi num dia que havia sessão deliberativa, 
com Ordem do Dia. Naquele dia, como vai ser o de 
amanhã, por exemplo, havia sido marcada uma ses
são com Ordem do Dia. 

Na Câmara dos Deputados, convoca-se uma 
reunião extraordinária a qualquer hora e coloca-se 
em votação a qualquer hora. Basta os lfderes deter
minarem; eles se reúnem, assinam e vota-se a ur
gência urgentrssima a qualquer hora. É exatamente 
o que acontece naquela Casa. OU se vota como se 
quer, a hora que se quer, ou não se vota nunca, 
quando não se quer, e o projeto fica na gaveta. 

Caso trpico: aprovamos no Senado Federal um 
projeto do Senador :•-.mar Franco, que estabelecia a 
quarentena para os diretores do Banco Central. En
viamos três offcios à Mesa da Câmara dos Deputa

~ dos- V. Ex' sabe disso-, fazendo um apelo no senti
do de que a matéria fosse colocada na Ordem do 
Dia a fim de ser votada. Mas, não tem jeito. Até ago
ra não entrou na pauta da Ordem do Dia. 

O Sr. Vllson KlelnOblng - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON • Com prazer, ouço V. 
Ex'. 

o Sr. Vllson KlelnOblng -Aproveito o discurso 
de v. Ex' para registrar uma estranheza. Primeiro, 
V. Ex' reclamava de não haver matéria para votar; 
depois, reclamava da urgência para votar, que os ir
deres votaram a urgência para um projeto que esta
va há dois anos no Senado. Sobre a questão das 
datas de votação, aproveito o discurso de V. Ex' 
para fazer uma colocação. 

O SR. PEDRO SIMON • V. Ex' não estava ou-
vindo o meu discurso? Só ouviu esta parte? 

O Sr. Vllson KlelnOblng - Só esta parte. 
O SR. PEDRO SIMON - Então, está explicado. 

O Sr. Vllson KlelnOblng - Nobre Senador, 
quero dizer a V. Ex' que já apresentei à Mesa do 
Senado, àquela comissão que estava tratando da re
forma administrativa e do Regimento Interno, uma 
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proposta. Por que temos que ficar quatro semanas 
por mês aqui? Por que não fazemos votações de se
gunda à sexta-feira? Votação de matérias necessá·: 
rias, urgentes. Porque do que o Brasil menos preci
sa hoje é de leis. Mas, se é para votar, vamos votar 
de segunda à sexta-feira, durante três se_manas, e 
assim teremos condições de ficar uma semana em 
nossos Estados. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex' não ouviu o 
meu discurso. É exatamente disso que e•J falava. 

O Sr. Vllson Klelnüblng - Só para acrescen
tar: para que isso funcione, !erramos que diminuir o 
número de passagens, uma vez que só vamos viajar 
uma vez por mês para nossos Estados; ao invés de 
termos quatro passagens por mês, !erramos apenas 
uma. 

O SR. PEDRO SIMON • Não fale isso. Vá de
vagar. Se falar em tirar passagem, obviamente essa 
reforma administrativa não passará. Por enquanto, 
não estou tocando na passagem. V. Ex' atrapalhou 
tudo. O meu projeto não fala em passagem. Agora 
que V. Ex' fez referência a isso, não passará mes
mo. 

O Sr. Vllson Klelnüblng - Senador, não é que 
eu queira atrapalhar, mas já apresentei essa propos
ta, por escrito, à Mesa; ela é do conhecimento da 
Mesa. 

O SR. PEDRO SIMON - É por isso que o meu 
projeto não passa. Os Senadores já estão pensando 
que vão perder a passagem. 

De aoordo oom meu projeto, poderemos viajar 
uma vez por mês. Permaneceremos 15 dias aqui, e 
depois poderemos viajar aos nossos Estados. 

O Sr. Vllson klelnilblng - Ou três semanas 
aqui e uma semana em nosso Estados. 

O SR. PEDRO SIMON- Isso mesmo. O que V. 
Ex' propõe é racional. Eu só acho que a Ordem do 
Dia é que vai dizer. Por exemplo, na Semana Santa, 
normalmente não se deve vir, pois sabemos que não 
se vota nada; da mesma forma, na semana do Dia 
de Finados. Assim, ou se vota antes ou depois des
sa semana com feriados. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - As lideran
ças também têm trabalho em seus Estados, tanto V. 
Ex' sabe disso, porque foi governador, como o Se
nador Kleinübing. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu quero agradeço a 
V. Ex', Senador Kleinübing, que, sem ter assistido 
ao meu pronunciamento, diz exatamente o que es
tou dizendo. Pensamos da mesma maneira. 

O Sr. Vllson Klelnüblng - Como V. Ex' deve 
ter notado, eu estava passando pelo plenário e me 

interessei pelo assunto, exatamente porque fiz essa 
proposta à Mesa, não com o objetivo de oonstar da 
pauta, porque não estou tão preocupado em produ
zir leis. Na minha opinião, devemos modificar esse 
conceito de que só se trabalha estando presente, 
batendo o ponto. Trabalhar é coisa completamente 
diferente disso. Ao contrário, precisamos de uma 
pauta menor e mais enxuta, com menos bobagens, 
como os requerimentos de ausência, e de mais tra
balho nas comissões. Como estou a fazer um apar
te, e V Ex• está com tanta vontade de falar, que até 
fez um aparte ao meu aparte, eu agradeço a V. Ex' 
o aparte. 

O SR. PEDRO SIMON - Realmente, não fui fe
liz e peço desculpas. O que eu queria dizer era exa
tamente o contrário. V. Ex' está abordando, agora 
no final, assunto da maior importância. Eu queria 
apenas antecipar quão importante era a sua afirmati
va. Defendo a mesma tese de V. Ex'. O problema 
não é votarmos leis, Ordem do Dia; o Senado tem 
condições de fazer o grande debate nacional e pro
mover as grandes discussões. Mas falar para valer! 

Hoje, tive a oportunidade de dizer isso à Sena
dora Benedita da Silva, no momento em que ela fa
lava sobre um lato ocon\do no Rio de Janeiro. Foi 
um absurdo o que aconteceu, mas não era razão 
para vir aqui fazer um discurso. Vem ela, faz um dis
curso, depois eu, em seguida V. Ex', quando o que 
devemos fazer é discutir aquela questão. E como 
vermos essas questões? É difrcil na Cámara porque 
lá são mais de quinhentos Deputados, mas aqui no 
Senado é possrvel. Tenho feito propostas nesse 
sentido. Por exemplo, as sessões de sexta-feira e al
gumas outras reuniões podem ser transformadas em 
reuniões quase que informais. Vem um orador para 
a tribuna, oonversamos, debatemos, a fim de esta
belecermos propostas. 

Sr. Presidente, mutto mais que o discurso, muito 
mals que o projeto de lei, muito mais que a manchete 
do jornal, o Senado deve aproveitar essa chanCe que 
temos. Bem ou mal, é o único lugar do Brasil onde isso 
é possfvel, fazendo alguma ooisa ou fazendo nada. 
Aqui gente importánte oomo V. Ex' se reúne durante 
três horas, portanto, oom chances de assim fazer. Nós 
já temos que estar aqui em Brasma, ganhamos para 
isso, moramos na cidade. O que nos impede de, com 
profundidade e seriedade, debatermos? A questão não 
é fazer um discurso bonitinho, publicar, mandar para a 
minha base e achar que está resolvido, que minha par
te já está fetta. Eu não acho oorreto. 

Eu me considero responsável pelo que aconte
ceu no Rio de Janeiro. Eu, Pedro Simon, considero-
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me responsável pela minha omissão! Essa história 
de dizer que é responsabilidade do Ministro Jatene, 
que é responsabilidade do Governo, não! Nós tam
bém somos responsáveis. O que este Senado tem 
feito em termos de saúde? Debatido, analisado, dis
cutido, aprofundado a questão? E não é apenas 
saúde. Há 40 milhões de pessoas que vivem à mar
g~mdetudol 

Então, penso que o caminho é o debate, as 
discussões, o lato de sentarmos, colaborarmos, fa
larmos anonimamente. Não é a Lei Pedro Simon, 
nem a lei Kleinübing, nem o discurso Kleinübing, 
não! Somos nós, no conjunto. 

Eu não fui feliz na maneim de falar, mas o que eu 
quis dizer é que V. Ex" abordou o problema com mm in
teligência, o que eu considero da maior importância. 
Tem mzão V. Ex": não é mais uma lei ou menos uma 
lei, porque leis o Bmsil tem demais! Agom, de trabalho 
coletivo, de participação no sentido de ajudar ••. 

Imaginem os senhores se aqui não há pessoas 
competentes o suficiente pata irem ao Senhor Fer
nando Henrique Cardoso e dizerem: olha, Senhor 
Presidente, acho que essa matéria deve assim, ou 
assado. Acredito que essa seja até uma obrigação 
nossa. Em vez de falarmos, criticarmos, poder!amos 
assim fazer. E temos condições para isso. 

V. Ex" tem toda mzão. Poderíamos aproveitar 
muito do nosso tempo em costurar aquilo que se 
chamam as sardas para este País. 

O Sr. Vllson Klelnüblng - Obrigado, Senador 
Pedro Simon, era exatamente isso que gostaria de 
assinalar. Poderíamos eleger temas importantes. Os 
Uderes escolheriam, por exemplo, dívida pública na
cional. Naquela sessão, todos daríamos a nossa 
contribuição, com informações e debates a respeito. 
Poderíamos transformar o Senado numa casa de 
debates, produzindo pelo menos a tentativa do con
senso em tomo de algumas idéias, para, depois, facil~ 
tar as votações, tomai"Kkras muito mais otimizadas em 
termos de trabalho. Em a obseMIÇáo que eu queria 
fazer. Quanto à pauta, se o Regimento pudesse elim~ , 
nar certas matérias que votamos aqui, se pudesse ha
ver resolução da Mesa, facHitaria muito o nosso traba
lho. Obrigado por ter-me concedido o aparte. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, fiCo 
contente em ver que pensamos da mesma maneira 
em mais uma questão. 

O Sr. Romeu Tuma - Concede-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON· Ouço V. Ex" com prazer. 
O Sr. Romeu Tuma - Senador Pedro Simon, 

hoje, conversava com alguns Senadores sobre o as-

sunto. Julgo oportuno o tema que V. Ex" traz ao de
bate nesta Casa. Tratam-se de audiências públicas 
que, provavelmente, dentro da tese do Senac,Jr Vil
san Kleinübing, poderíamos realizar, de vez em 
quando, para discutir os grandes temas que têm afli
gido alguns Senadores nesta Casa. 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) • Sena

dor f?edro Simon, o tempo de V. Ex" está esgotado. 

Durante o discurso Jo Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Antonio Carlos Valadares, Su
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Ca
lheiros, 2• Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário, 
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocu
pada pelo Sr. Edvaldo Su'licy, suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. V. Ex" dis
põe de cinqüenta minutos. 

O SR. ROMEU TUMA {PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, em recente reunião com membros da As
sociação Comercial de São Paulo e Jovens Empre
sários discutimos sobre os prazos para apuração tri
butária. 

A estabilização da moeda nacional é talvez o 
fato político e económico mais notável de nossa His
tória recente. Depois de anos de inflação galopante, 
que recrudescia sempre, após breves períodos de 
aparente controle por planos sucessivos e logo fra
cassados, temos finalmente uma moeda estável, o 
Real, amuto de uma era de progresso viável pela 
possibilidade que oferece aos investidores em geral 
de planejar a aplicação de seus recursos. 

Essa recém-conquistada estabilidade, no en
tanto, trouxe para uma economia e uma cultura 
acostumada - senão viciadas - ao processo inflacio
nário continuado uma série de pequenos e grandes 
problemas de adaptação. Um desses entmves res~ 
de, sem qualquer dúvida, na estrutura tributária bra· 
sileim, que já está camcterizada como um entrave 
ao investimento e ao desenvolvimento, constituindo 
o chamado "custo Brasil", sobre o qual tantos co
mentaristas têm chamado a atenção. 

Dentro desse capftulo da estrutura ultrapassa
da de tributação, um item especialmente desestimu
lante para a iniciativa privada é o que se refere aos 
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prazos de apuração e recolhimento dos impostos in
cidentes sobre as empresas. 

Sabe V. Ex", Sr. Presidente, que tanto conheci
mento tem sobre esta matéria, que apesar da estabi
lização finalmente lograda com o Plano Real, o Go
verno continua a exigir das empresas a apuração e 
o recolhimento dos tributos em prazos que somente 
se justificavam no contexto da inflação elevada, 
quando a exigüidade desses prazos era a forma que 
o Estado tinha de salvaguardar o valor real de suas re
ceitas. Com a estabilidade, o que era uma autodefesa 
do poder arrecadador se tomou um escorchamento in
justificável das empresas, que se vêem diante do des
compasso entre seus ritmos de faturamento e de obri
ga!oriedade de recolhimento de tributos. 

Na verdade, a justa tributação tem -ao lado do 
caráter distributivo da progressividade, da não inci
dência em cascata e da preferência pela tributação 
direta em relação à indireta - a propriedade de ser 
compatrvel com os ritmOs de faturameillo dos diver
sos ramos de negócios sobre os quais incide. O ci
clo temporal da tributação - entre a ocorrência do 
fato gerador e o recolhimento do tributo devido -
deve ser aproximadamente sfncrono com o do giro 
do caixa do negócio tributado - entre a venda ou 
prestação de serviço e o recebiQ19nto do valor co
brado por ela. 

Se o ciclo tribu1ário é mais curto que o giro do 
caixa, o setor privado financia o se!or público além 
do exigido pela norma estrita da incidência tributária, 
o que forçosamente se refletirá em repasse desse 
custo aos preços, resultando em pressão inflacioná
ria. Se, ao contrário, é o ciclo de giro de caixa o mais 
curto, o se!or público é que financia o setor privado, 
por deixar o empresário por algum tempo com o re
sultado financeiro de sua venda ou serviço na mão 
antes de recolher o tributo pela operação. O proble
ma é que também nesse caso sobrevém pressão in
flacionária, pela geração de déficit público decorren
te da necessidade do Governo de se financiar no 
mercado financeiro, emitindo papéis da divida públi
ca e pagando juros mais altos que o necessário. 

Por outro lado, as pressões inflacionárias de
correm de fatores um pouco distintos conforme se 
apresentem demasiadamente curtos os prazos de 
apuração ou de recolhimento. Caso sejam os prazos 
de apuração que se mostram excessivamente cur
tos, o empresário é onerado principalmente pelo 
acréscimo de seus custos administrativos, por ser 
obrigado a manter uma estrutura mais complexa 
para realizar os cálculos periódicos de imposto a pa
gar, fazer as escriturações e declarações legais, etc. 

Se, por outro lado, são os prazos de recolhimento 
que se mostram muito curtos, serão os encargos fi
nanceiros que onerarão o empresário, por ter de re
colher o tributo antes de haver recebido de seu 
cliente a paga por seu serviço. 

Isso não quer obviamente dizer que um rees
calonamento racional dos prazos tributários deva 
consistir em seu alongamento desmedido. Como 
acabei de mostrar, onerar o Estado é também sriar 
pressão inflacionária, coisa que devemos evitar a 
todo custo porque, no estágio cultural e econOmico 
em que nos encontramos, nosso Pafs ainda é com
parável a um alcoólatra em tratamento, que não se 
deve permitir nem a primeira dose. Somos inflacióla
tras anõnimos e não podemos descuidar de nenhu
ma brecha por onde o dragão possa retomar. 

Devemos considerar, portanto, o lato de que 
prazos muito longos de apuração descapitalizam o 
Estado pela erosão da base de cálculo dos tributos, 
mesmo quando a inflação é relativamente baixa, e 
que prazos de recolhimento demasiadamente longos 
erodem os valores a serem recolhidos, pelo chama
do efeito Oliveira-Tanzi, reconhecido na literatura 
técnica de tnbutação. 

Ora, qual é a situação atual dos prazos de apu
ração e recolhimento dos tributos no BrasH? Há im
postos de apuração semanal, como o IR-fonte de 
pessoa jurfdica e o JOF incidente sobre outras apli
cações que não · o ouro; de apuração decendial, 
como o IPJ; e de apuração quinzenal, como o IOF 
sobre o ouro. São, de fato, prazos absurdamente 
curtos, que só se justificavam pela inflação elevada 
de até dois anos atrás. 

Naturalmente, não se poderão corrigir essas 
distorções da noite para o dia, porque seria com cer
teza um tranco excessivamente forte na estrutura ar
recadadora, que poderia ter perdas sérias no exercf
cio financeiro em que o reescalonamento brusco 
ocorresse - o que, mais uma vez, geraria inflação. 
Deve-se pensar, portanto, em um ajustamento pro
gressivo desses prazos, que deve ser cuidadosa
mente estudado pelOs técnicos da Receita Federal e 
do Tesouro Nacional, em conjunto com repre
sentantes dos diversos ramos da atividade empresa
rial. Uma vez acordada uma nova estrutura, conside
rada ideal, para implantação a partir do exercfcio se
guinte ao acordo, esses mesmos técnicos e repre
sentantes empresariais deverão propor um esquema 
intermediário para ser usado, como transição, no 
próprio exercício em que ocorrer o acordo. 

Uma proposta possfvel seria a de reescalonar 
esses tributos de prazo menor que um mês para 
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mensal, mas com data no meio do mês, e prazo de 
recolhimento quinzenal, isto é, marcado para o fim 
do mês. Desse modo seria minimizada a perda arre
cadatória relativa à última parcela de dezembro, vis
to que os prazos de recolhimento estariam dentro do 
próprio mês de apuração. --

0 problema dos prazos de apuração e de reco
lhimento de tributos parece ser, assim, um dos fato
res· do "custo Brasil" de solução mais fácil, por não 
depender de reforma da Con_stituição nem de cabo
de-guerra do Governo com"o Congresso, mas so
mente de uma análise técnica competente e do diá
logo aberto com a classe empresarial, que está dis
posta a colaborar para a remoção progressiva des
ses entraves ao desenvolvimento do Pais. 

Sustar o processo inflacionário foi uma grande 
vitória, mas é um feito parecido com o de frear uma 
jamanta que se encontrava na banguela numa des
cida: você segura o carro, mas a carga ameaça vir 
pra cima de você, se bobear. Os prazos tributários 
são dessas cargas soltas que ainda temos que apa
rar, se não quisennos que o fim da inflação também 
signifique o fim de muitas empresas. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miran
da.(Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, 
por até cinquenta minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nãó vou lazer um 
pronunciamento. Usarei a palavra apenas para fazer 
um breve registro. 

Amanhã estarei fazendo o relatório de minha 
viagem à Itália, prestando contas aos meus pares do 
que foram minhas atividades durante os dez d1as 
que passei naquele pais. 

Quero fazer aqui um breve registro com rela
ção às atividades que já se iniciaram co_nio parte ~ 
semana do meio ambiente. TIVemos a 1nauguraçao 
no Estado do Acre, em sua capital Rio Branco, do 
Parque Chico Mendes, um trabalho realizado pela 
Prefeitura de Rio Branco em parceria com o Ministé
rio do Meio Ambiente. 

o Parque Chico Mendes é uma área próxima à 
cidade de Rio Branco que dispõe de uma floresta 
virgem, um antigo seringal, onde temos todas as for
mas e representações de como seria e de como é 
uma colocação de seringa. A homenagem feita ao 
sindicalista e defensor da Amazônia, Chico Mendes, 
é mais que justa. 

Nas minhas viagens fora do Brasil, tenho ob
servado gue os outros países têm um grande respei
to pela figura de Chico Mendes e tentam homena
geá-lo, colocando seu nome em parques e escolas. 

Infelizmente, na Amazônia, ainda são poucas 
as autoridades que fazem essas homenagens, em
bora o Chico seja oriundo desse Estado. No Acre 
havia essa divida para com esse herói que é conhe
cido no mundo todo, e o Prefeito Jorge Viana, da ad
ministração do Partido dos Trabalhadores, fez um 
espaço simples, de bom gosto mas, acima de .tudo, 
uma referência para as populações da AmazOma, no 
caso do Acre, entram em contato com a sua cultura, 
com o seu passado. Também aqueles que chegam 
à cidade de Rio Branco têm oportunidade de conhe
cer como é uma estrada de seringa, como funciona
va a antiga empresa extrativista, como se faz para 
colher o látex, como se fazia nos termo~ tradicionais 
para defumação da borracha, como se produziam os 
artefatos de borracha, os sapatos, tecidos imper
meáveis, enfim, uma série de representações da 
vida do serigueiro e também as representações sim
bólicas, do ponto de vista cultural, as suas casas, a 
sua forma de moradia, as suas lendas, a sua cultura, 
a sua música. Enfim, esse é um espaço digno, boni
to, que, acima de tudo, traz uma mensage~ ambier; 
tal, para que não só as nossas populaçoes conti
nuem a luta de Chico Mendes, mas também para 
que os que nos visitam possam entrar em contato 
com o imaginário da cultura de um povo, que cha
mamos genericamente de "povos da floresta". 

Na inauguração, estiveram presentes o Prefei
to Jorge Viana; o Vice-Govemador Labib Murad; o 
ilustre Ministro do Meio Ambiente Gustavo Krause; o 
Dr. Seixas Lourenço; a Presidente do Basa, Dr" Ao
ra Valadares, e esta Parlamentar. Como não poderia 
deixar de ser, mesmo chegando cansada da viagem 
que fiz à Itália, fui diretamente ao Estado do Acre. 
Somente há alguns minutos cheguei a Brasma. 

Quero fazer esse registro, porque considero de 
suma importância a realização dessas atividades du
rante a Semana do Meio Ambiente. As nossas crian
ças precisam ter referências históricas e culturais 
para poderem dar continuidade à nossa luta de pre
servação do meio ambiente e, particularmente, da 
Floresta Amazónica. 

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Conce
do a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ouvi atenta
mente o pronunciamento do Senador Pedro Simon, 
que reconheço como uma das lideranças mais fortes 
desta Casa e por que não dizer do Pafs. Vejo nele o 
anarquista utópico: anarquista no sentido da movi
mentação das idéias e utópico no sentido de buscar 
sempre a perfeição das coisas. Entretanto, creio que 
S. Ex" foi extremamente severo com o Senado 
quando analisou as votações de hoje. 

Nesse ponto, eu gostaria, como Senador prati
camente Iniciante, de fazer algumas ponderações 
sobra o que eu percebo nesta Casa. Há pouco o que 
se discutir nesta Casa, como, num determinado trecho 
de seu discurso, enfatizou o Senador Pedro Simon. No 
entanto, bastou o pronunciamento do Senador Bernar
do cabra!, alertando sobra denúncia do economista 
Rudiger Dombusch sobra o Pleno Real, para que esta 
casa tivesse o posicionamen10 que teve hoje. 

Ontem, por exemplo, estávamos seis Senado
ras em Golânia lutando por um plano concreto de 
melhoria do nosso corredor de exportação Centro
Leste, ligando Goiás e todo o cantro-Oeste ao Porto 
de Tubarão. Era uma tentativa de viabilizar uma via 
importantfssima, vital para o nosso desenvolvimento, 
para o crescimento da produção de mHho e de soja. 

Eu, como grande admirador e innão do Sena
dor Pedro Simon, como membro do Partido do qual 
S. Ex" foi Lfder por muito tempo, vejo no nobre Se
nador o giande anarquista, no sentido maior dessa 
palavra, e o grande utópico desta Casa. 

É bom que S. Ex" se pronuncie sempre que 
achar que devemos melhorar, mas creio que foi ex
tremamente severo nas crftlcas, quando analisou es
pecificamente as votações de hoje. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o vasto univer
so das carências brasileiras tem o tamanho das nos
sas angústias. Já não sabemos o que é prioritário 
diante de tantas crises e de tantos desafios. A sorte 
é que o Brasil é grande demais para ter medo do fu
turo e, embora aos trancas e barrancos, encontrare
mos as soluções reclamadas para as futuras geraçõ
es. Saúde - haja vista o discurso da Senadora Bane
dita da Silva denunciando a tragédia ocorrida na 
casa de Saúde Santa Genoveva - segurança, mora
dia, saneamento, reforma agrária, emprego, previ
dência e renda mfnima familiar são questões que 
afligem mais de perto o dia-a-dia dos brasileiros, 
mas é irrefutável o fato de que a Educação é a gran
de questão de fundo que está na origem de todas as 
nossas mazelas. 

No curto, no médio e no longo prazo, a Educa
ção é a grande matriz de todas as nossas priorida
des. E é preciso rêconhacer que, apasar da justa in
dignação dos professores com seus mfseros salá
rios, esse é um dos poucos setores sociais em que o 
Governo tem procurado dar algumas respostas obje
tivas. 

A Educação tem que passar por uma ampla, 
completa, abrangente e corajosa reforma, com o al
cance e a importância que o Governo tentou impri
mir quando encaminhou ao Congresso as reformas 
do Estado e da Previdência. Discutem-se muito a 
globalização, a estabilização da moeda, os avanços 
tecnológicos com seus rastros de desemprego, a ne
cessidade de efiCiência e as transformações estrutu
rais que vão avançar sobra a instabilidade da mão
de-obra não qualificada. Todo esse debate é oportu
no e positivo, parque a organização dos sistemas 
produtivos mundiais passa por transformações de 
velocidade espantosa, e o Brasil não pode ficar à 
deriva, sob pena de perder o comboio da História. 
Ou nos preparamos para competir, ou sucumbimos. 
Essa é a lei mais eiCNüente e mais realista deste fi
nal de século. 

Com essa preocupação, venho hoje à tribuna 
para registrar meu apoio à Proposta de Emenda 
Constitucional n• 233, de 1995 (originária do Execu
tivo), que impõe algumas modHicações importantes 
para o ensino médio e fundamental. Já em fase de 
substitutivo, a matéria tramita atualmente na Câma
ra, mas~em breve <levará chegar a esta Casa, onde 
seu aperfeiçoamento passará pelo crivo de grandes 
nomes ligados à Educação, como os ex-Ministros 
Darcy Ribeiro e Hugo Napoleão, além de educado
res como os Senadores Ney Suassuna e l.auro 
campos. 

Pessoalmente, tenho sido intransigente na tese 
de que o ensino médio e fundamental tem que ser 
municipalizado, para tomar-se eficiente peta supres
são dos escaninhos burocráticos intermediários que 
facilitam a corrupção. Acho que essa será a grande 
conquista do projeto de emenda constitucional que 
teremos de aprovar em breve. A proposta cria um 
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério, e é por essa via que 
vamos sair do campo imaginário da metaffsica para 
entrarmos no terreno palpável das ações concretas. 

O Fundo vai buscar dois objetivos essenciais 
na conquista de qualidade do ensino básico. O pri
meiro é maior eqüidade na distribuição de recursos 
para a Educação entre municfpios pobres e ricos e 
entra municfpios localizados em Estados pobres e 
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em Estados ricos. O segundo é a recuperação e a 
complementação dos salários dos professores de 
primeiro e de segundo grau da rede pública de ensi
no. Af está, Srs. Senadores, o efeHo mágico que é 
absolutamente previsfvel na recuperação da qualida
de do ensino no Pafs. A remuneração humilhante 
que vem sendo imposta aos professores é razão di
reta da queda vertical dos padrões educacionais do 
Pafs. Os meios de comunicação têm mostrado o 
quadro de penúri~ dos mestres do interior, com salá
rios que, em centenas de municfpios, chegam ao nf
vel irrisório de R$1 0,00 por mês. 

Graças ao Fundo, a União vai retomar, por um 
perfodo experimental de 1 O anos, o seu papel de 
mero agente distribuidor dos recursos, com respon
sabilidades diretas delegadas aos Estados. A distri
buição entre as redes estaduais e municipais do en
sino públicO fundamental obedecerá a critérios liga
dos ao número da alunos matriculados, estabelecen
do-se um valor mfnlmo nacional de gasto por aluno. 
Nos casos em que haja desencontro entre os valo
res nacionais e as realidades de cada Estado, a 
União será obrigada a completar as paroelas, utili
zando o dinheiro da vinculação constitucional, da 
18%, ou as fontes do FNDE. Outro ponto lgualmenta 
importante é a destinação obrigatória de 60% para o 
pagamento de professores. 

Além da atribuição prioritária do ensino funda
mental e médio aos Estados e ao OistrHo Federal, 
há outros pontos importantes que pretendo analisar 
em ocasiões Muras. No momento, considero opor
tuno destacar a vocação realista e modemlzadora 
da proposta, no caminho de uma Educação mais de
mocrática, menos restrniva e de fato realista. Busco, 
com as minhas palavras, contribuir para a criação de 
um ambiente favorável nesta Casa a essas mudan
ças no ensino fundamental e médio de nosso pafs. 
Adaptar a educação básica para dar-lhe eficiência e 
qualidade é abrir os caminhos do cidadão para as 
aspirações mais legftimas de afinnação pessoal e de 
acesso faci!Hado ao ensino superior. 

O quadro de hoje é triste e preocupante, por
que o ensino básico chegou a nfveis crfticos de qua
lidade. Discutindo e melhorando a proposta do Go
verno, estaremos revertendo um quadro sombrio e 
Impedindo a multiplicação de nossas tragédias so
ciais no futuro próximo. Se nada mudar, em breve 
teremos taxas ainda mais altas de desemprego, ge
radas pelo uso de tecnologias avançadas de produ
ção que marginalizam a mão-de-obra desqualifica
da. A competição estabelecida por uma economia 
mundial cada vez mais globalizada obriga o Brasil a 

adaptar-se rapidamente pela única via segura, sus
tên1ável e pennanente, que é a educação. Com seus 
elevados padrões de riqueza e seus preocupantes 
fndlces de desemprego, a Espanha é um exemplo 
em que o Brasil deve mirar-se. Naquele pafs, onda 
existe hoje uma estalfstica de 20% da população 
~nomicamente aliva desempregada, o fenômeno 
ocorre porque a força de trabalho não é sufociente
mente qualificada. 

Temos indicadores dramáticos que mostram a 
necessidade de mudanças imediatas na educação. 
No confronto com outros pafses da América Latina e 
do Caribe, o Brasil tem a sexta taxa mais elevada de 
anaHabetisrno na população acima de 14 anos. Nes
te mesmo universo de comparação, somos vice
campeões de repetência no ensino fundamentlil, 
sendo superados apenas pelo Suriname. Nas taxas 
de matricula no ensino médio, ostentamos a sofrível 
posição de quinto lugar negativo. É imperativo sacu
dir esta Pafs e receber com entusiasmo qualquer 
posposta que seja capaz de mudar esta realidade 
constrangedora. O ensino médio e fundamentei é o 
nosso calcanhar-<le-Aquiles na esperança legftima 
de deoolagem para posições privilegiadas neste Pla
neta, que passa por evoluções irreversfveis. 

É com esta convicção que me dirfJO aos nobres 
colegas, esperando que em cada um se instale o espl
rno de que a educação é a nossa causa número um e 
a mais nobre de nossas prioridades, e que as próxi
mas decisões da Casa procurem refletir essa verdade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muno obrigado. 
O SR. FREITAS NETO - Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) ·Tem 

a palavra para uma comunicação inadiável, por cin
co minutos, o Senador Frenas Neto. 

O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srts e Srs. Senadores, o Ministro Arlindo 
Porto telefonou ontem à nona, comunicando que vai 
ao Piauf, no próximo dia 7, visitar o sul do Estado, 
exatamente a região dos cerrados piauienses. 

Trata-se de uma área que representa uma das 
únicas fronteiras agrfcolas brasileiras que, pelas 
suas características de terras planas, de 1ácil meca
nização, precipitação pluviométrica adequada, pro
dução de grãos, vem demonstrando uma produtivi
dade igual ou superior à das regiões vocacionadas 
para a produção de grãos em todo o Brasil. 

No entanto, ·é uma região onde falta tudo, prin
cipalmente estradas e energia. E desde quando aqui 
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chegamos, temos lutado junto aos Ministérios dos 
Transportes, da AgricuHura e das Minas e Energia, 
no sentido de olhar para aquela região do Plaur, que 
pode-se transformar num pólo econOmico dinâmico 
e ser uma das aHemativas de desenvolvimento do 
Estado. 

Fiz, inclusive, um pronunciamento tratando 
desse mesmo assunto hé ceroa de um ano, quando 
o Ministro José Eduardo Andrade Viilira visitou tam
bém aquela região. Ustei uma série de providências 
que o Governo do Estado vem solicitando há muito 
tempo ao Governo federal e outras que o próprio 
Governo federal precisa levar a efeito. 

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria que V. 
Ex" detenninasse a publicação, na rntegra, no Diário 
do Senado Federal, deste meu pronunciamento, 
em que reitero as providências que, por mais de 
urna vez, já solicitei nesta casa. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FREITAS NETO EM SEU PRONUN
CIAMENTO. 

Stlnhor Presidente, senhoras aanacloru, senhores sena

dores, há pouco mais de um ano o antlo Ministro da Agricultura, 
Senador José Eduardo da Andrade VIeira. visitou os cerrados 

piaule ...... 

Representa, sam nanht.ma cüvkla., t.ma alternativa segura 

da -.oMmon1D do Plauf a exploraçlo econOmlca daquela 

grande linla do sul do estado. Tonas planas a do fácil moc:anlza
çAo. regime pluvtométricc adequado a produçAo agrfccla. lá cons
tatada produtMdada Igual ou aupador às ragl6os pmdutotas do 

grlos de nosao para. 
Falta apenas daclsiio gowmamantal do prestigiar e apoiar 

um Estado da FederaçAo e agregar à economia brasileira uma 
das llttlmas fronteiras agrfcolas do tentl6rio nacional. Para tanto, 
há necessidade premente de klvestinentos em Infra-estrutura 

como as regl6es mais ricas contaram no passado. 

Com as prlvatrzaç6os o a lei da conooas6os. a Unlllo estA 
conseguindo carrear reanaos privados para atender se1ores de 
lnfra-a!drUtln nas regi6os mais ricos. Isto porque nossos regl6os 

a Iniciativa privada Investe por ter segurança no retomo economi
co. Espera-se, portanto, que com essa l'aalldada o Govemo Fede
ral dlradona racuraos orçamentários ou oriundos de agências de 

desenvoMmemo para u regiões carentes, dando-lhes ccndlç6es 
do competir o da andar com saus proprlos pés. 

o Mlnls1ro do Agricultum, Senador Arlindo Porto. comuni

cou-me que Irá ao P~l no próXimo dia 7 da junho visttar, tam
bém, nossos cerradOS. 

É com grande sotisfaçilo que mou Estado receba o Ilustro 

homem público, competente e sensfvel aos problemas das regiõ

es mais necessftadas. Tenho oartaza que o Ministro será um alia· 

do nlo só para contemplar o Plauf com açõas do seu Ministério 

como, tamOém, lutar junto aos seus colegas de equipe da Gover-

no para viabilizar aquela Imensa reg:ão que espera ajuda oficial 

para crescer. 

Quando gc.vemel o Piauí, vários proch.rtoras rurais do Esta

do e de fora demonstraram Interesse em produzir nos cerrados, 

porque além das caracterfsticas anterlonnente cttadas, a terra é 
abundante e barata. Repito, falta estrada e energia, prindpaJmen

te. Estas são as grandes limitações. 

No ~ronunclamento que fiz em abril do ano passado, no 

-serlãdo, por ocas!ão da visita do Ministro A.ndrade Vieira ao Piauf, 

listei providências que, se tomadas pelo Poder Público, transfor· 

m"ària aquela área num grande celeiro de produç:Ao, a curto prazo. 

Dentre as quais destaco a Insisto: 
1) Ros1auração imodla1a da BR·135 antro EliseU Morllns o 

Cristalêndla, porque além de atender a produtores que se Interes
saram em Investir no P1auf, é 1.111a rodovia estratégica para liga

ção do Piauf com o Brasl centrat e do sul plauiensa com Teres&--

na. 
2) COndulr o asfattamento da BA-343 no tmcno Jerume-

nha-BertoiSnla. 

3) Concluir o aslollamon1o do BR-3241135 no 1roCho Barto

lfnia~Manoel Emfdlo-Eilseu Martins~ 

4) Reconstruir a pon1o sobre o rto Gurguéla no BR-324/135 

no munk:fplo de Manoel Em feio, 
5) Ajudar o Governo do Piauí a conduir o asfaltamento da 

rodovia quo liga Bortolfnla a Uruçul o Ribeiro Gonçalves (PI-247). 
6) Liberar recursos para construçAo da ponte sobra o rto 

Pamafba, à altura de Ribeiro Gonçalves, de aproximadamente 

1 oo metros, ligando o Plauf ao MaranhAo. Já existe convênio as
sinado com o govemo do Piauí através do Programa COmtdor 

Norte da Exportaçlo. 

Compete ao Governo do Plauf alocar, de Imediato, contra
partida de recursos do Banco Munclal que está a sua dsposlçl.o 

para asfaltamento e lmplantaçAo de estradas no sul, como por 
exemplo, o trecho Gilbués-SBnta FUcmena. 

Através da CGplsa o Govemo Estadual deve agiliZar as 

provklêndas para Implantar as linhaS complementaras ckt trans

missão elétrlca de Ellseu Martins à Gllbués resolvendo definitiva

mente o suporta etétrico da regilo do Gurguéla a, em conseqüên

cia, arMando a carga da reg!Ao do vala do Pamafba, da Bertotrnla 

até Ribeiro Gonçalves. Isto porque o Governo Federal já está 
adotando as providências paro lmplontar a inha do CHESF do 
São João do Piauf e Ellsau Martins, necessárta para as obras da 

Cepisa. Devo destacar Que esta Nnha, que representa wn Investi· 

menta substandal, foi LII'IB conquista da Bancada Federal articu

lada oom o Govemo do Estado. 

Queremos o Ministro Arlindo Porto como nosso parceiro a 

aproveitamos para solicitar a indusAo do Plauf no Prognuna de 
OosonvoMmon10 dos cerrados (PRODECER) que o Ministério do 

Agrirultura prometa desde 1993. 

Temos certeza que haveramoa de oontac·corn este lluat:re 

mineiro que escolhe o Plauf oomo uma de suas primeiras visitas 
que empreende na condlçlo de Ministro de Estadto. 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - V. 
Ex" será atendido, na forma regimental. 

Os Srs. Senadores Guilherme Palmeira e Gil
berto Miranda enviaram discursos à Mesa, para se
rem publicados, na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

. O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL)- Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, desejo registrar 
em nossos Anais, como um sinal dos desafios que o 
Pais ainda tem que enfrentar para a modernização 
institucional, duas notrcias da edição do último do
mingo da Folha de São Paulo. A primeira, veiculada 
na coluna do jornalista Josias de Souza, refere-se 
ao fato de que o empresário Olacyr de Morais ofere
ceu ao INCRA, para desapropriação, a sua fazenda 
no Mato Grosso, que é considerada um modelo de 
exploração agrfcola em todo o mundo. Com 200.000 
ha. de área, capacidade de armazenagem de 600 
mil toneladas, 3.000 casas, escola, creche e hospi
tal, seria destinada, nos termos da notrcia, à instala
ção de uma mega-eooperativa agrCcola. O proponen
te aceita como pagamento Titules da Dfvida Agrária 
que, no mercado, têm um deságio médio de 35%. 
Como frisa o jornalista, porém, o receio do INCRA é 
que, "entregue a trabalhadores despreparados, a 
propriedade vire sucata rural". A ser procedente a 
notrcia, e não há porque duvidar da informação, es
tamos diante de um quadro ameaçador para a eco
nomia agrfcola que o próprio articulista denomina de 
"duas realidades hediondas". A primeira é que, "pro
duzir alimentos no Brasil, deixou de ser um bom ne
gócio. Prefere-se entregar as terras ao governo a ter 
de enfrentar o custo financeiro da lavoura". A segun
da, Sr. Presidente, não é menos grave: "o trabalha
dor rural não está preparado para ser proprietário". A 
conclusão do artigo, lamentavelmente, não poderia 
ser outra: a de que o INCRA, hoje, assusta manos 
que o Banco do Brasil. 

Se esta iniciativa se generalizar, são imprevisf
veis as conseqüências para a estabilidade do Plano 
Real, o futuro da economia agrfcola e o que é mais 
grave, a possibilidade de suprirmos o nosso próprio 
mercado interno de alimentos. Isto dá uma idéia, a · 
meu ver, da dimensão, da amplitude e da profundi
dade das questões com que terá que se defrontar o 
nossc colega, Senador Arlindo Porto, na pasta da 
Agricultura, ante a urgência de se formular de forma 
estável, consistente e duradoura, uma politica agrf
cola, sem a qual nenhum pais com a nossa expres
são demográfica pode sobreviver. 

A segunda noticia, Se. Presidente, está na co
luna do jornalista Fernando Rodrigues e dá conta 
dos problemas estruturais do próprio sistema federa
tivo brasileiro. Refere-se ao fato de que, nos próxi
mos trinta dias, o Supremo Tribunal Federal deverá 
julgar o primeiro dos cem pedidos de intervenção fe
deral em São Paulo, cujos débitos, por precatórios 
fiscais, já ascendem a 5 bilhões de reais. É, como 
diz o trtulo do artigo, algo surrealista. Todos nós sa
bemos que o atual Governador Mário Covas não 
paga, como inúmefos outros governadores, não por 
que não queira, mas pela simples razão de que os 
Tesouros estaduais estão esgotados, literalmente ta
lidos. O Supremo Tribunal Federal não tem outro ca
minho: ou decreta a intervenção, ato que apenas 
transfere a responsabilidade legal para um eventual 
Interventor, ou aceita a realidade e decide, com risco 
de subversão da ordem jurfdica, que o Poder Públi
co Estadual não tem a obrigação de pagar as suas 
dividas. 

O Governo de São Paulo já dispensou quaren
ta mil servidores. Está, ao mesmo tempo, como inú
meras outras Unidades da Federação, conduzindo 
programas de privatização e de enxugamento da 
máquina do Estado. Aplica critérios rCgidos na exe
cução de sua divida ativa, e cerca de dez mil empre
sários estão sob o risco de pena privativa de liberda
de por não cumprirem suas obrigações fiscais. Ouso 
dizer que os Estados chegaram ao limite de suas 
possibilidades, na busca da racionalidade econOmi
ca. o exemplo que o jornalista Fernando Rodrigues 
aponta em sua coluna, faz lembrar a histórica afir
mação de José Bonifácio, o patriarca da Inde
pendência, de que, "no Brasil, a realidade supera a 
ficção". 

Se isto ocorre no mais próspero, mais rico e 
mais poderoso Estado da Federação, é passivei 
imaginar o que não enfrentam os mais frágeis e os 
mais pobres, Sr. Presidente. 

Parece-me um sinal claro, evidente e insofis
mável de que não podemos mais protelar uma pro
funda e ampla reforma fiscal e tributária que permita 
solucionar um dos temas que sempre foram polêmi
cos em toda a nossa vida republicana: a discrimina
ção de rendas. Não se trata de aumentar a carga fis
cal, que já é a mais alta de nossa história, quase 
31 o/o do nosso Produto Interno. Trata-se, sim, de 
compatibilizar possibilidades financeiras e responsa
bilidades politicas entre a União, os Estados e os 
Municípios. É preciso estabelecer tetos, limites e cri
térios para se redimensionar o papel do Estado, tan
to a nível federal, quanto a nível estadual e munici-



-00068- ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

pai. Não se pode exigir sacrifícios maiores de umas. 
em beneffcio de outras esferas de Governo. Falta
nos uu1 diagnóstico claro, objetivo e preciso da es
trutura dos gastos públicos, pois sabemos que os or
çamentos são peças de ficção, contigenciados sem
pre pelo desempenho da arrecadação e pelos crité
rios de prioridade que mudam com inusitada fre
qüência. 

Temos, ao contrário, que encontrar formas 
criativas não só para cortar, mas sobretudo pera ra
cionalizar as tarefas e as despesas do poder público 
em todos os níveis. Este é o País que mais fiscaliza 
e o que menos pune~ Há fiscais para tudo: federais, 
estaduais e municipais; fiscais do trabalho, da previ
dência, da vigilância sanitária, de pesos e medidas, 
de defesa sanitária animal e vegetal; fiscais da recei
ta e aud~ores da despesa. Sistemas de controle que 
se multiplicam e que a cada dia mostram um enorme 
grau de ineficiência, como vimos no caso dos Ban
cos, das fraudes da saúde e da defesa da saúde pú
blica, como em Caruaru e agora no Ric de Janeiro. 

O sistema federativo brasileiro não impede que 
tenhamos um só e único Código Tributário adotado 
consensualmente que facilite a vida das empresas, 
diminua o •custo Brasil", permita aumentar a nossa 
competitiVidade econOmica e tome menos oneroso o 
sistema de lançamento, arrecadação e cobrança de 
tributos, como em tantos outros países. Se a Consti
tuição for um fator que impeça a racionalidae, não 
vejo por que não reformá-la, se nos últimos 17 me
ses já votamos no Congresso nada menos que onze 
emendas const~ucionais. 

O fato, Sr. Presidente, é que as duas notícias 
que venho de comentar não deixam dúvidas quanto 
à urgência de nossos desafios e a profundidade dos 
obstáculos com que ainda nos defrontamos nesse 
fim de século que é, ao mesmo tempo, um fim de 
milénio que teremos que enfrentar com renovada 
disposição, se não quisermos sucumbir, pela inércia, 
ante o que parecem mazelas seculares; cada vez 
mais graves e ameaçadoras, diante do nosso futuro 
como Nação. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMOB-AM) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o momento grave 
por que passamos requer uma profunda reflexão de 
todos os segmentos responsáveis pela condução do 
País, especialmente em relação aos Poderes Execu
tivo e Legislativo. 

Assistimos a uma grande queda na popularida· 
de do Presidente da República, representada por 

elevados índices de rejeição a seu Governo, confir
mada por três pesquisas de opinião pública de dHe
rentes instituições: Datafolhe, JB-Vox Popull e 
Soma Opinião & Mercado. 

Não se trata, evidentemente, de um mero flash 
instantâneo ou de uma condição conjuntural, de cur
to prazo e facilmente modificável. 

Trata-se de um processo contínuo de queda ao 
longo dos últimos meses, em que o Governo vai per
dendo popularidade e, consequentemente, legitimi- · 
dade, por não conseguir passar das promessas às 
realizações, por não passar do discurso ao fato nem 
da idéia ao concreto. · 

Sem dúvida, existe um grande abismo e uma 
grande distância entre o que o Governo diz e o que 
o Governo faz, entre os objetivos proclamados e as 
realizações, entre o sonho e a realidade. 

A média de apenas 3,3 atribuída ao Governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso pelo Vax 
PopuU merece uma autocrflica, um parada para 
pensar, uma reflexão profunda, um exame de cons
ciência sério e franco, sem escapismos. sem tentati
vas de fugir de responsabilidades nem, tampouco, 
de transferir responsabilidades para o Congresso, 
para os Deputados que denotaram o Governo no úl
timo dia 22 de maio na votação sobre a Reforma da 
Previdência Social. 

As velhas e surradas desculpas de que a culpa 
é da imprensa, a culpa é do COngreSso, em suma, 
que o diabo são os outros, não mais podem ser 
aceitas, principalmente porque o Presidente Fernan
do Henrique já foi amplamente beneficiado pela be
nevolência da população brasileira, que estendeu o 
período de graça de cem dias, geralmente concedi
dos a todos os novos governos que se instalam, 
para mais de quinhentos dias, por conta do sucesso 
do Plano Real. 

No regime presidencialista, não há como sepa
rar a pessoa do Presidenta da República da entida
de Govemo Federal, e é impossível, nas atua1s cir
cunstâncias, não chegar à conclusão d8 que o Presi-

- dente da República foi reprovado em todos os itens 
submetidos às pesquisas: Reforma Agrária, Trans-

- portes, Saúde, COntrole da Inflação, Educação, Polí
tica de COmb~te ao Desemprego, Privatizações, Po
lftica de Apoio à Agricultura, Polfllca de Desenvolvi
mento Industrial e Previdência SociaVAposentados. 

A reprovação não foi suave neni relativa, a re
provação foi ampla, geral e irre~a. absoluta, pois o 
Governo não conseguiu, numa escala de zero a dez, 
qualquer nota igual ou superior a cinco pontos: a 
maior média foi 4,9 para o item Controle da Inflação. 
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O desempenho medfocre do Governo Feman· 
do Henrique Cardoso deve ser motivo de preocupa· 
ção até mesmo para seus adversários polfticos, para 
aqueles que não aprovam seu Governo. 

O que está em jogo, neste momento diffcll, é o 
interesse nacional, a paz e a tranquilidade da popu
lação brasileira e, infelizmente, as instituições deiTlO
cráticas. 

Que fatos contribufram de forma mais decisiva 
para essa grande queda de popularidade do .Presi· 
dente Fernando Henrique Cardoso, o que está por 
trás desse fracasso de um Governo que dispunha de 
todas as condições objetivas necessárias para ai· 
cançar grande,. realizar um grande programa de me
tas e evitar que o povo brasileiro viesse, novamente, 
a passar por novas turbulências e grandes frustraçõ
es? 

Evidentemente, não existe uma resposta sim
ples e dlreta para uma questão tão complexa e pro
funda. No entanto, o povo mais simples, iletrado, 
sem cultura, mas que tem inteligência, tem uma res
posta: o Governo está sem rumo, sem projeto, sem 
direção. 

Não caberia neste meu pronunciamento, limita· 
do pelo tempo escasso que me é concedido regi· 
mentalmente, analisar todos os aspectos do aluai 
quadro de difiCUldades por que passamos, cujos in
dicadores mais visfveis são os elevados fndices de 
desemprego na maioria das grandes cidades brasi· 
feiras.· 

Pretendo analisar mais especificamente os as
pectos relacionados com a Previdência Social, que 
hoje representa o simbolo da falta de habilidade po
litica do Governo na condução de um processo de 
reforma. 

D~icilmente, apesar de estanmos vivendo um 
momento de possibilidades impossfveis, outro as
sunto poderia ser conduzido de forma tão inadequa
da, equivocada e desastrada quanto aquela pela 
qual o Governo Fernando Henrique Cardoso tem tra
tado a chamada Reforma da Previdência Social. 

O povo brasileiro espera mais, muito mais 
mesmo, do Professor Doutor Fernando Henrique 
Cardoso, do Principe dos Sociólogos do Brasil, do 
Mestre da Sorbonne, do brilhante Senador, do Minis
tro da Fazenda e Relações Exteriores, do formulador 
da Teoria da Dependência, do antigo colaborador da 
Comissão EconOmica para América Latina, do anti· 
go ideólogo do MDB histórico. 

Parece até que o elevado grau de excelência 
do Presidente da República não se compatibiliza 
com um pais primário, com mais de quarenta e cinco 

milhões de pessoas situadas abaixo do nfvel de po
breza, com quase vinte milhões de indigentes e com 
um número imenso de analfabetos e analfabetos 
funcionais, de milhões de desempregados, somados 
a outros milhões de mal empregados e desemprega
dos disfarçados e desalentados. 

O Distrito Federai apresenta taxas de desem
prego em tomo de dezasseis por cento; São Paulo, 
igualmente, apresentou no mês de abrill5,9% de de
semprego em relação à População Economicamente 
Ativa (PEA) e mais de um milhão e trezentas mil 
pessoas desempregadas. 

Dificilmente outro assunto apresenta conse
quências sociais mais importantes sobre a quase to
talidade da população brasileira do que a Previdên
cia Social, pois dela dependem não apenas a Popu
lação Economicamente Ativa, mas, igualmente, os 
Idosos, os órfãos, as viüvas, os doentes, os desam
parados, os marginalizados, os dependentes, os me
nores, assim como empregados e desempregados. 

Não existe uma só pessoa que, de forma direta 
ou indireta, não seja atingida pelos efeitos de uma 
Reforma da Previdência Social. 

Todos concordamos com o fato de que existe a 
necessidade de uma reforma previdenciária, corno 
oportunamente afirma o jornalista Leonel Rocha, no 
Informativo INESC de março de 1996: 

"É verdade que a Previdência Social 
brasileira precisa de uma ampla reforma. 
Não a que a Câmara dos Deputados pensa 
que aprovou há poucos dias. O que se viu 
foi uma mentira. Depois de ter sido rejeitada 

-em janeiro, pelos deputados, estes mesmos 
pariamentares aprovaram, menos de dois 
meses depois, um texto piorado, capanga, 
incompleto, preconceituoso e que tem duas 
finalidades: cortar beneficias dos trabalha· 
dores e aposentados e manter privilégios. 
Esta aprovação só foi passivei porque o 
Presidenta Fernando Henrique Cardoso ins
talou um balcão de negócios no Palácio do 
Planalto, trocando nomeações para cargos 
públicos de apaniguados indicados pelos 
deputados pelo voto a favor da pesada re
forma. Os direitos dos trabalhadores foram 
trocados pelo fisiologismo. • 

Trata-se, evidentemente, de algo inaceitável, 
inexplicável e irOnico, considerando-se que, em pas
sado recente, o então Senador Fernando Henrique 
Cardoso anunciava a criação de um partido politico 
destinado a abrigar exclusivamente homens de alto 
saber e conduta ilibada: um partido ideologicamente 
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puro, sem os vfclos dos demais, um partido contra o 
fisiologismo. 

Até recentemente, até antes das pesquisas de 
opinião pública, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, certamente vitima de um 'engano d'alma 
ledo', afirmava que: •governar o Brasil é fácil', ima
ginava-se um futuro presidente reele~o e um grande 
cal)o eleitoral. 

O fracasso das reformas e, principalmente, o 
fracasso da Reforma da Previdência, a falta de habi
lidade polflica, a incompetência com que o assunto 
foi conduzido, a Insuficiência de dados e informaçõ
es técnicas confiáveis, a contradição exi~tente entre 
os elementos apresentados, tudo isso deveria contri
buir para que o Presidente reexamine o assunto com 
objetividade e, principalmente, com humildade. 

Somente os desavisados, os desinformados, 
os mal informados, os ingênuos, os desonestos e os 
obtusos aceitariam tranqüilamente informações pro
venientes da Previdência Social, quando sabemos 
que, num diagnósfico interno, o próprio Ministro da 
Previdência Social reconhece: • A Previdência não 
sabe quem são os seus segurados, não sabe quem 
são seus beneficiários, não sabe quem são os seus 
contribuintes, não sabe se o que recebeu deveria de 
fato receber, não sabe se o que entrou no caixa é o 
que foi pago efetivamente pelos contribuintes, não 
sabe se o que pagou foi emitido para pagamento e 
se quem recebeu efetivamente tinha direito'. 

É impossfvel um diagnóstico mais surrealista, 
mais absurdo, mais kafkiano. 

Tentar transferir para o Congresso Nacional a 
culpa pela imprevidência da Previdência, pela fatta de 
competência e objetividade·do Legislativo, é algo que 
vai requerer muitos milhões de dólares do contribuinte 
brasileiro a serem gastos com propaganda enganosa. 

O Congresso Nacional não pode se basear em 
ficção, em fábulas, em palavras-de-ordem e sofis
mas para aprovar uma reforma: no Parlamento se 
dialoga e se tenta chegar à melhor alternativa para 
os interesses nacionais. 

Qualquer sistema administrativo, por mais rudi
mentar que seja, necessita atender àqueles princf
pios básicos universalmente aceitos de planejar, or
ganizar, coordenador, comandar e controlar. 

Nada disso existe na Previdência, conforme 
confissão própria: lá não existe planejamento, nem 
organização, nem coordenação, nem comando, nem 
avaliação nem controle. 

Por isso mesmo, na Previdência Social campeia 
abundantemente a sonegação e a inadimplência: para 
cada real arrecadado outro real é sonegado. 

A primeira coisa que qualquer Governo sério 
deveria fazer é acabar efetivamente com a sonega
ção e com a inadimplência, para, depois, redlizar um 
diagnóstico sério e objetivo, que poderia resultar 
numa verdadeira Reforma. . 

Quem não sabe quem são seus devedores, 
seus credores, seus beneficiários, quanto tem a re
ceber nem quanto tem a pagar, mesmo que obtives
se um injustificável cheque em branco do Congresso 
para realizar a Reforma que lhe.aprouvesse, mesmo 
assim, nessa hipótese absurda, a Previdência volta
ria rapidamente a se deteriorar, a ter prejufzos, a ser 
fraudada sistematicamente, a ser carcomida por 
dentro, já que não dispõe de instrumentos de contro
le adequados e eficazes. 

Além dos sonegadores conhecidos e desco
nhecidos pela Previdência, o maior de todos os so
negadores continua olimpicamente a examinar o es
petáculo como não lhe dissesse respeito. 

O Governo Federal, o maior de todos os sone
gadores da Previdência Social, até hoje não contri
bui com a parcela que lhe caberia na arrecadação 
previdenciária. 

Além de não contribuir com sua parte, de so
negar e permitir a sonegação, o Governo Federal 
ainda se dá ao luxo de desviar recursos perten
centes à Previdência Social para outras finalida
des, contribuindo decisivamente para quebrar a 
Previdência, numa ação tfpica de profecia que se 
auto-realiza. 

Paralelamente, grandes campanhas publicitá
rias são pagas com o dinheiro dos próprios segura
dos da Previdência, numa tentativa de aceitar o cáli

. ce amargo preparado pelo Governo. 
Mais graves ainda são declarações de autori

dades do ExecUtivo tentando transferir para o Legis
lativo a culpa da incompetência, da má gestão, da 
falta de capacidade gerencial do Governo Federal. 

Quando se fala de um processo. de fujimoriza
ção em andamento não se trata de obra da mente 
fértil de algum analista politico: o Palácio do Planalto 
recentemente recepclonou .esse modelo. 

Nenhum as5unto trazido à deliberação· do 
Congresso Nacional nos últimos anos conseguiu 
englobar uma quantidade tão fantástica de erros, 
incoerências, insuficiência de dados. e desinforma
ções como a chamada Reforma da Previdência 
Social. 

O Congresso Nacional não pode colocar em 
risco o futuro e a tranqüilidade da grande maioria da 
população brasileira, deliberando com base em da
dos incorretos e ilegftimos. 
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O bom senso, a prudência e a racionalidade re
comendam que o Governo Federal preliminarmente 
organize a Previdência Social, combata efetivamen
te a sonegação e a inadimplência, realize um diag
nóstico sério e, querendo, volte e apresenta uma 
proposta de Reforma. 

O Congresso Nacional não pode acobertar er
ros- e incompetência do Executivo, pressa, impru
dência e falta de sensibilidade social, principalmente 
quando já se fala de nova Reforma, prevista para o 
ano2.000. 

É chegado o momento de o Governo ter sufi
ciente grandeza para reconhecer o ·grave erro de 
tentar aprovar uma Reforma com base em dados ir
reais. 

Uma reforma apressada e equivocada signifiCa 
uma carga adicional a ser colocada nos ombros do 
já sofrido povo brasileiro, hoje desesperado em de
corrência do desemprego, da falta de segurança pú
blica e de falta de segurança no futuro. 

Não estamos aqui para indicar os métodos de 
trabalho que devem ser adotados pelo Presidente da 
República e pelos Ministros de Estado, no entanto, 
não podemos nos omitir quando está em jogo o futu
ro e o bem-estar do povo brasileiro. 

O Governo do Presidente. Fernando Henrique 
Cardoso precisa rever a Reforma da Previdência, re
conhecer seus erros, despir-se da auréola de infali
bilidade e trabalhar com humildade, com mais humil
dade, ainda com humildade 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supllcy) - A Pre
sidência designa para· a sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14h30min; a seguinte 

ORDEM DO DIA 

· O tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente será dedicado a· homenagear o 13° ani
versário da Rede Manchete, nos termos do Requeri
mento n• 525, de 1996, do Senador Roberto Re
quião e outros senhores Senadores. 

Oradores: 
Senador Roberto Requião · 
Senadora Benedita da Silva 
Senador Ronaldo Cunha l,.irna 
Senadora Martuce Pinto 
·Senador Bernardo Cabral 
Sebastião Rocha 
Eduardo Suplicy , , 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°191, DE 1995 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 191, de 1995 (n• 186/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Comercial, Económica e Industrial, ce- · 
lebrada entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Turquia, em 
Brasma, em 1 o de abril de 1995, tendo 

Parec:er favorável, sob n• 161, de 1996, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 134, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso n• 4, de 1995) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei do 
Senado n• 134, de 1995, de autoria do Senador Ro
berto Freire, que regulamenta o § 3° do art. e• do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
dispondo sobre a reparação de natureza económica 
devida aos aeronautas e aeroviários, civis e milita
res, impedidos de exercer a profissão, tendo 

Pareceres sob n"s 440 e 885, de 1995, e 38, 
de 1996, da Comissão 

- de Assuntos EconilmlccÍs: t• pronunciamen
to: favorável ao Projeto; 2" pronunciamento: pela apro
vação parcial da emenda n" 1, de Plenário; e 3" pro
nunciamento: contrário às modificações propostas nos 
arts. 3", 4", ao e 9" da emenda n" 1, de Plenário. 

(Dependendo de apreciação do Requerimento 
n• 553, de 1996, do Senador Flaviano Melo, de adia
mento de votação) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°106, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 106, de 1994 (n• 5.362190, na Casa 
de origem), que institui a Residência Médico-Veteri
nária e determina outras providências, tendo 

Pareceres sob n•s 536, de 1995, e 275, de 
1996, das Comissões 

- de Educação, favorável ao Projeto; e 
- de Constituição, Justiça e Cidadania (em 

atendimento ao Requerimento n• 1.176, de 1995, de 
audiência), favorável, nos termos de substitutivo que 
apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 
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(Levanta-se a sessão às 18h04min.) 

DISCURSO PRONIJNCIADO PELO 
SR. EDISON LOBÃO NA SESSÃO DE 
03106196, QUE SE REPUBLICA POR SOLI
CITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encontra-se nos 
Esta?os Unidos, para lima reunião amanhã, com o 
PreSidente do BIRD, o Dr. Luiz Raimundo Azevedo 
Presidente da VALEC. ' 

A V ALEC é a empresa encarregada de cons
truir a Ferrovia Norte-Sul. Essa Ferrovia foi iniciada 
no Governo do Presidente José Samey. Um trecho 
de 100 quilómetros foi concluldo, outro, de 150 qui
lómetros de Imperatriz atá EstreHo, com 30% das 
obras realizadas, neste momento, encontra-se com 
as obras, mais ou menos paralisadas. 

O traçado da Ferrovia Norte-Sul vai de Belém a 
Imperatriz, de Imperatriz passando por Estreito, in
gressando no território do Estado do Tocantins em 
seguida no Estado de Goiás e vem até as proxi~ida
des de Brasma, onde se intertiga com a Ferrovia que 
vai de Brasma atá São Paulo, até o Sul do Pais. 

Sr. Presidente, trata-se de uma ferrovia de 
grande importância para a integração nacional, eco
nómica e social de nosSo Pais. 

Temos quase um abraço de ferrovias no territó
rio brasileiro, e o elo neoessário para fechá-lo com
pletamente chama-se Ferrovia Norte-5ul. 

Estudos recentes realizados pela Valec de
monstram que essa ferrovia custará apenas U$12 
bilhão em seus 1.600km. É uma das obras mais im
portantes já projetadas no Brasil e, infelizmente, en
contra-se paralisada. 

Dir-se-á: é muito dinheiro! Não é muito dinhei
ro. Os jornais registram que a diferença do rombo do 
Banco Nacional, prevista pelo Governo, é superior a 
R$1.5 bilhão. Isso é apenas a diferença, não o pra
juizo proporcionado peld Banco. 

Ora, uma obra dessa natureza, capaz de gerar 
milhares e milhares de empregos ao longo de sua 
construção, que vai movimentar uma economia po
deroslssima no Centro-Oeste brasileiro, não pode fi
car à mercê de dificuldades orçamentárias momen
tâneas. 

De qualquer sorte, naquele Pais, na cidade de 
Washington, estão o Presidente da Valec e a Gover
nadora do meu Estado, Roseana Samey. Outros go· 
vemadores encontram-se também na capital norte· 
americana para a reunião que se realizará amanhã 

com o BIRD. Tenho notrcias de que esse Banco se 
interessa por financiar a ferrovia. 

De tal modo ela é importante e atende até aos 
interesses económicos internacionais que empresas 
da Alemanha e dos Estados Unidos, à época do Go
verno Sarney, propuseram-se a financiar integral
mente a ferrovia e explorá-la por um periodo de 10 a 
15 anos. Lastimavelmente, o Governo, àquela épo
ca, não aceitou as propostas claras, oficiais que ha
viam sido feitas nesse sentido. Se aquilo tivesse 
acontecido, noje essa ferrovia circularia com a rique
za aumentando às suas margens direita e esquerda 
em toda essa extensão de 1.600km. 

No que diz respetto aos pródutos agrlcolas, a 
nossa soja é hoje uma das melhores do mundo. A dffi
culdade que temos de competir com a soja americana 
é exa!amente a ausência de uma ferrovia que possa· 
levar o produto do centro de produção até o porto de 
embarque, que, no caso, é o Porto de São Luis. 

Já temos a ferrovia com 700km, que vai de Im
peratriz a Açailândia e de Açailândla atá o Porto de 
São Luis, que é um dos melhores do Brasil e o mais 
próximo do mercado consumidor internacional. O 
que nos falia é apenas a decisão polfilca de buscar 
o financiamento para a execução final dessa obra de 
transcenden!al importância para a economia e para 
a vida social e politica do Brasil. 

Sr. Presidente, faço votos de que a missão que 
se encontra, hoje, em Washington possa de lá retor
nar com o empréstimo suficiente para a construção 
dessa grande ferrovia. ~ 

O próprio Presidente da República acaba de 
reconheoer, em Paris, que houve um acréscimo de 
aproximadamente 20% no desemprego do ano pas
sado em relação a este ano, ou seja, elevou-se de 
5% para 6% de 1995 para 1996. Assim, nós, que 
tant~ temos reclamado do aumento do desemprego, 
prec1samos buscar caminhos para que isso seja 
contido, e a situação seja revertida, a fim de que 
possam os brasileiros, no mlnimo, trabalhar e viver 
dignamente com as suas fammas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigadQ. 

ATA DA 56• SESSÃO, REAUZADA 
EM 9 DE MAIO DE 1995 

(Publicada no DCN (Seção 11), de 1 o de maio de 1995) 

RET/FICAÇÃO 

Ao final da página n• 7986 e seguinte, renume
re-se as Emendas n•s 1 e 2, de plenário, oferecidas 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 112, de 1992, para 
n•s 2 e 3-PLEN, respectivamente. 
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ATA DA 83• SESSÃO NÃO DEUBERATlVA 
REAUZADA EM 3 DE JUNHO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 4 de junho de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

Na ata, à página n• 09340, 1• coluna, na com
posição da Comissão Mista incumbida de emitir pa
recer sobre a Medida Provisória n• 1.464, de 31 de 
maio de 1996, 

Onde se lê: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

José Fogaça Carlos Bezerra 
Fernando Bezerra Flaviano Melo 

PFL 

João Rocha Odacir Soares Bello 
Parga Jonas Pinheiro 

PSDB 

Pedro Piva Jefferson Péres 

PTB <' 

Valmir Campelo Emilla Fernandes 

PSB 

Ademir Andrade Antônio C. Valadares 

Leia-se: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

• PMDB 

José Fogaça Carlos Bezerra 
Fernando Bezerra Flaviano Melo 

PFL 

João Rocha Odacir Soares 
Bello Parga Jonas Pinheiro 

PSDB 

Pedro Piva Jefferson Péres 

PTB 

Valrnir Campelo Em ma Fernandes 

PSB 

Ademir Andrade Antônio C. Valadares 

Ata da 851 Sessão Especial, em 5 de junho de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5()11 Legislatura 

Presidência do Sr. Ney Suassuna 

(Inicia-se à sessão às 1 O horas.) 

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

Declaro aberta a Sessão Especial do Senado 
Federal que, em atendimento a Requerimento de n• 
313, de 1996, da nobre Senadora Marina Silva e ou
tros Srs. Senadores, destina-se a homenagear o Dia 
Mundial do Meio Ambiente. 

Convido a todos para, de pé, ouvirmos o Hino 
Nacional. 

(Execução do Hino Nacional) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Marina Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, autoridades pre
sentes, com alegria, estamos aqui para abordar um 
tema que é tratado por muitos com paixão. Alagria 
que, ao mesmo tempo, talvez esteja inundada de um 
pouquinho de tristeza, pelos problemas e desafios 
que estamos vivendo. 

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, eu gos
taria de tratar do tema não oomo muitas vezes te
mos leito, de uma forma distante. Hoje é um dia es
pecial para um tema grandioso, embora tratado de 
forma distante, mas que, muitas vezes, não identifi
camos em nossas ações cotidianas, em nossas ações 
oomo cidadãos preocupados oom o assunto, em nos-
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sas ações como autoridades, legisladores que faze
mos leis que deveriam estar de acordo com o meio 
ambienle e sua preser'.'ação; tema tão grandioso 
que, muitas vezes, fica perdido em ações incoeren
tes, dado o grande desafio que temos de enfrentar 
porque, afinal de contas, o meio ambiente é a com
posição das pequenas ou das grandes coisas que 
en~ntramos em nosso cotidiano. 

Um outro quesito que acho fundarriEmtal obser
var é que a questão ambiental não pode ser disso
ciada da vida' das pessoas, dos seres humanos. Tal
vez sendo um pouco pretensiosos, penso que so
mos uma minúscula parte que tem consciência do 
meio ambiente; portanto, somns essa minúscula par
te. Por isso, talvez, sejamos perigosos a ele, pois 
ousamos acreditar que somos a parte mais impor
tante da natureza, quando, na verdade, deveríamos 
nos entender como a parte que depende também do 
todo. 

Essa concepção me faz pensar o dia de hoje 
vendo o melo ambiente como suas águas, suas flo
restas, seus animais, a terra e nós, a humanidade, 
como acabei de falar. 

Contraditoriamente a tudo isso, nós disputa
mos, às vezes de fonna incoerente e insana, esses 
espaços que escondem outras riquezas - que eu 
não teria tempo e talvez nem condições de citar, 
mas cito nossos recursos genéticos, nossos recur
sos da biodiversidade. Tudo está imbricado nesse 
grande potencial de riqueza que nosso ·privilegiado 
Pafs tem, graças a Deus. Para mim, a questão do 
meio ambiente está intrinsecamente ligada a essas 
preocupações. 

Outro aspecto que eu gostaria de relembrar é 
que a busca da defesa do meio ambiente, hoje, não 
pode mais ser tratada apenas como uma pregação 
no sentido de fazer as pessoas entenderem que ele 
é importante. Acho fundamental tentarmos formar 
uma opinião pública favorável à defesa do meio am
biente. É fundamental também que nossas escolas 
continuem a dizer às nossas crianças que elas de
vem preocupar-se com o meio ambiente à sua ma
neira e de acordo com sua responsabilidade de 
crianças. Mas nós, os aduttos, principalmente aque
les que têm uma função importante na vida pública e 
na sociedade, temos a obrigação de agir, além de 
falar. É com essa preocupação de agir que cada um, 
à sua maneira, deve dar sua colaboração para a 
preservação do meio ambiente, para que não seco
memore, daqui para frenle, o Dia Internacional ou o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, abordando o tema 

com paixão; muitas vezes com sentimentos de gran
diosidade e que, passados esses momentos, se per
dem, em razão da nossa omissão diante dos fatos, 
como está acontecendo. 

Em poucos instantes, iremos acompanhar - e 
aproveito a oportunidade para convidar todos os Srs. 
Senadores - a assinatura do decreto presidencial 
que trata de temas importantes, de questões práti
cas de defesa do meio ambiente. Questões práticas, 
porque a minha experiência de vida na Amazônia 
ensinou-me que não baste a pregação; não basta a 
boa intenção; não basta denunciarmos que os ma
deireiros estão destruindo a floresta; não baste de
nunciarmos que a atividade pecuária expulsou mi
lhares de pessoas da floresta, que hoje estão mor
rendo de fome nas periferias, degradando-se no al
coolismo, na prostituição e nas drogas. 

Precisamos de dar respostas práticas e nós a 
estamos buscando. De um lado, as populações tra
dicionais; de outro, as que moram nas cidades e uão 
agüentam mais a falta de perspectiva; e, de um ou
tro, ainda que de forma tímida, as autoridades, den
tre as quais me incluo. 

Desde. o ano passado, começamos uma luta 
para que essas idéias se tomassem realidade. E sa
bíamos que para isso éra preciso recurso, mão-de
obra especializada e tecnologia. Com esse espírito, 
fomos à Presidência do BASA e, em uma reunião 
com sua diretoria, sugerimos a criação de uma linha 
de crédito especial para financiamento de atividades 
sustentáveis na Amazônia. 

Foram longos debates, longas rodadas de ne
gociações, algumas incompreensões - diria até que 
de ambas as partes. Mas, ao final, tivemos um saldo 
positivo. Depois de 200 anos de extrativismo na 
Amazônia, pela primeira vez, os pescadores, os se
ringueiros, os babaçueiros, os coletores de açaí ou 
de andiroba, seja do que for, poderão ter um crédito 
especial para financiar a sua produção. 

Daqui a pouco, o Presidente da República es
tará assinando um decreto interministerial, que trata 
da forma pela qual se deve operacionalizar esses re
cursos, no âmbito do Ministério da Economia, do 
Planejamento, do Meio Ambiente e do Programa Co
munidade Solidária. São R$24 milhões para o ano 
de 1996. Parece pouco; parece pouco para o muito 
que é o desafio de desenvolver, de fonna sustentá
vel, a Amazônia. Mas, se considerarmos que os sete 
países ricos investirão, neste ano, US$8 milhões, di
ríamos que estamos investindo três vezes mais em 
atividades que considero fundamentais para que a 



Junho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00075 

Amazônia seja prese!Vada. Temos, para esse fim, 
indicações de projetas até muito sofisticados. 

Na Amazônia, existem tantos problemas que 
não conseguimos alcançá-los: Carajás, Transarna
zônica e Projeto Sivam. EsSe é tão grande que se 
perdeu em complicações, e a Região Arnazônica 
nem sequer entende o seu alcance. 

· Mas essas atividades simples talvez assegu
rem mais a prese!Vação da referida Região do que 
qualquer tecnologia sofisticada, porque, com· respos
ta prática para a vida das pessoas, com certeza a 
devastação dimhuirá. Se os seringueiros, os ribeiri
nhos, os babaçueiros tiverem vida digna, não senti
rão a necessidade de vender uma tora de mogno 
por R$20, causando danos incalculáveis à floresta. 
É o que vem acontecendo com as denúncias feitas 
incessantemente pelo Padre Paulino Baldassari, de 
que o rio laco e vários outros do Estado do Acre es
tão sendo completamente devastados pela explora
ção irregular de madeira. 

Foi com essa preocupação que, recentemente, 
estive na Itália, participando de urna reunião com 
empresários e trabalhadores da Cidade de Como. 
Lá eles são considerados, segundo informações que 
obtive, os melhores produtores de móveis do mun
do. O Padre Heitor e eu dissemos que a Amazônia 
está sendo devastada, que a nossa madeira está 
saindo em toras para tomar-se um produto supe!Va
lorizado nos países desenvolvidos. Fizemos, então, 
um apelo: se o Primeiro Mundo quer realmente pre
se!VBr a Amazônia, tem que arcar também com a 
sua paroela de colaboração. E de que forma isso 
pode ser feito? As nossas riquezas devem ser man
tidas na própria região, gerando receita, gerando 
emprego, diminuindo a fome e a degradação social. 

Ao final da reunião, eles se comprometeram 
em doar o maquinário e a fundar uma escola de fa
bricação de móveis na Cidade de Xapuri. Mais do 
que isso: enviarão os aposentados, que são espe
cialistas na arte de fazer móveis, além de serem 
considerados os melhores artesãos do mundo, para, 
num sistema de revezamento, treinarem a primeira 
turma de profissionais nessa área Espero ainda que 
ministrem muitos cursos sobre o aproveitamento 
correto da nossa madeira na Amazônia. 

Sempre com a preocupação de prese!Var o 
meio ambiente, dirigi-me à diretoria da Pirelli para 
sugerir que refletissem sobre uma idéia que, segun
do o meu entendimento, será muito benéfica tanto 
para a preservação do meio ambiente quanto para a 
Amazônia: a fabricação de um pneu com uma quan
tidade maior de goma elástica, de borracha natural, 

porque todos sabem que a nossa borracha perdeu 
competitMdade para a dos seringais de cuRivo, parti
cularmente da Malá.&;a, ou para a borracha sintética. 

Dessa forma, sem perspectiva a curto prazo de 
desilrrvoMmento, a floresta está acabando. Estamos ve
rificando urna polfiica de terra arrasada na Amazônia 

Todos falam que são favoráveis à Amazônia, 
mas, quando se trata da viabilização de projetes, 
precisamos saber a forma de concretizá-la. 

Na:> reuniões que participei com vários ambien
talistas da Itália, nos contatos que estou fazendo 
com outras empresas de pneumáticos, não apenas 
eu, mas outras pessoas, inclusive do Governo, su
gerimos que haja urna pressão para que o pneu con
tenha borracha natural, até porque, do ponto de vis
ta económico, sabemos que é viável. Aumentando 
as possibilidades de compra do produto, com certe
za teremos melhor preço e sustentabilidade para as 
rese!Vas extrativistas. 

Faço questão de registrar esses fatos para ser 
coerente com aquilo que disse no início do meu dis
curso. Para mim, defender o meio ambiente hoje é 
muito prático, afinal de contas, os trabalhadores do 
sul do Pará foram assassinados porque precisavam 
de terra para sobreviver. 

O que querem as pessoas que moram em São 
Paulo senão os rios despolufdos e o ar puro para 
poderem respirar, condições de vida digna para po
derem morar? 

o que queremos parece-nos simples, mas tor
na-se impossível no afã de alcançar uma moderni
dade desenfreada, pois, ao invés de humanizar, de
sumaniza as pessoas. 

No Dia do Meio Ambiente, desejo também res
saltar o quanto é importante associarmos essa nos
sa luta a outras questões concretas. Muitas vezes, 
tenho ouvido pessoas me dizerem que falar de meio 
ambiente, num pafs onde há pobres e miseráveis, 
parece coisa de ecologista. O senso comum utiliza 
esses argumentos para evitar que qualquer discus-
são possa ser levada a cabo. · 

Já vi o lbama ser acusado de proibir os peque
nos de fazer um roçado. Por trás do argumento de 
se tratar dos pequenos, que não é verdadeiro, estão 
escondidos aqueles que derrubam milhares e milha
res de hectares de terra, de floresta, ilegalmente. 
Por trás desse argumento, estão aqueles que que
rem poluir os rios impunemente; por trás desse argu
mento, estão aqueles que se escondem atrás da 
maioria para, fazendo-se passar por minoria, realizar 
sua pol ~ica de degradação ambiental. 
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Quero contestar essa atitude dizendo que o 
Brasil não é um Pais tão pobre, a ponto de ter de 
priorizar os problemas sociais em detrimento do 
meio ambiente. O Brasil é um Pais rico; rico em re
cursos genéticos, rico em potencial de matéria-prima 
e rico também em dinheiro, pois a sua renda per ce
pita é de US$4 mil. O problema é que há uma distri
bu!ção de renda completamente injusta. 

O nosso Presidente disse que o Brasil não é 
subdesenvolvido, é apenas injusto. Eu diria ao nos
so Presidente que o Brasil é subdesenvolvido sim. é 
subdesenvolvido naquilo que há de mais primitivo: 
na ética, no confronto entre aquele que tem e o que 
não tem, na distribuição daquilo que é produzido por 
todos. Se é injusto, então é subdesenvolvido. E esse 
subdesenvolvimento tem que ser combatido. 

A nossa pobreza talvez não seja de bens mate
riais, mas acima de tudo de bens espirituais. Esse 
tipo de pobreza precisamos combater com atitudes 
que são simples, mas que dão respostas muito efi
cazes. 

Por último, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senado
res, talvez eu aqui não traga o tom empolgado da fe
licidade, próprio da sonhadora, mas isso pode ser 
em decorrência dos episódios que ocorreram nos úl
timos meses. No entanto, o desejo de sonhar, corno 
dizia nosso cantor, não acabou com aqueles que 
querem ver o Brasil em outro caminho. Ele dizia, 
também, que o sonho só é sonho quando sonhamos 
sozinhos; quando começamos a sonhar em multi
dão, ele vira realidade. Acho que o Raul Seixas es
tava coberto de razão. Cabe-nos fazer dos nesses 
sonhos solitários sonhos de multidão, para que os 
possamos ver transformados em realidade. A reali
dade precisa ser mudada por cada um de nós, e não 
apenas por alguns cidadãos, que muitas vezes são 
impotentes para tal; a realidade precisa ser mudada
por aqueles que têm o poder de fazer as leis, de 
aprovar os projetas, de encaminhar os recursos, de 
fiscalizá~os. Esses, sim, têm parcela maior de res
ponsabilidade. O Brasil e o mundo talvez caminhem 
para uma direção onde se lhes apresentará um dile
ma. Estamos vivendo um momento muito complica
do, que é o da exclusão social. 

Eu não conhecia outros lugares senão o meu 
Acre e a minha Amazônia. Depois da oportunidade 
de estar aqui - onde espero fazer o melhor posslvel -
, conheci outras realidades. E percebi, com tristeza, 
que também nessas outras realidades existe exclu
são social, existem aquelas pessoas que estão íada
das a não ser incluídas na nova forma de organiza
ção econOmica e social para qual o mundo caminha. 

Talvez a nossa utopia seja a de defender o meio 
ambiente, talvez a nossa utopia seja a de lutarmos 
para que os seres humanos não sejam descartados, 
para que a Arca de Noé que navega hoje com muita 
seletividade possa abrir espaço para a viagem de to
dos nós. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, eu gosta
ria muito de que, a partir deste momento, cada um de 
nós pudesse assumir o compromisso de querer um 
Brasil mais justo, um Brasil" economicamente viáw.~ 
sustentável e SOCialmente capaz de diminuir o sofri. 
P.'Snto daqueles que estão complelamente à margem. 

O Caetano Veloso, talvez olhando para um 
povo que se acha capaz de tudo, disse a seguinte 
frase, que acho muito interessante: "Os americanos 
olham fundo naquilo que vêem, mas não são capa
zes de olhar no próprio fundo". Talvez também este
jamos olhando muito fundo naquilo que vemos, mas 
não estamos sendo capazes de olhar no nesse pró
prio fundo. E o Brasil precisa desse nosso olhar. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.) 
Q- SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - <:'anca

do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (- PR. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, a meu ver, o maior 
desafio das nações em desenvolvimento, às déca
das Muras, é compatibilizar a preservação dos re
cursos naturais com a alarmante necessidade de 
promover o aumento da oferta de alimentos da or
dem de 3% ao ano. Este, portanto, é o maior desa
fio: compatibilizar o desenvolvimento sustentado e a 
integração competitiva no mercado internacional 
com a eqüidade social. 

Não dá mais para ignorar que anualmente oito 
milhões de hectares em todo o mundo deixam de 
ser plantados. Essa perda, em parte, deve-se ao de
vastamento, e, em outra parte, à execução de proje
tas de industrialização. Não podemos ignorar que 
1/4 da população mundial vive abaixo da linha da 
miséria. Para esses, comer duas vezes ao dia é 
apenas uma esperança. Analisando a situação des
ses 850 milhões de irmãos nesses, espalhados es
pecialmente nos palses em desenvolvimento e nos 
subdesenvolvidos, observamos que - repito - o desa
fio maior é justamente o de compatibilizar a oferta de 
alimentos para esses e demais haMantes do mundo 
e, ao mesmo tempo, promover a preservação dos 
recursos naturais. 

Há um debate mundial nesse contexto: há os 
que defendem e :~.e do comércio livre, da globaliza-
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ção da economia, entendendo que se trata de bene
fícios. Para esses, a remoção dos obstáculos para o 
comércio faz com que as nações busquem o apro
veitamento mais racional e a preservação dos seus 
recursos. De outro lado, os representantes de ONGs 
entendem o contrário, ou seja, que ào buscar atendi
mento a uma demanda cada vez maior, esses pai
se~. principalmente os que estão em desenvolvi
mento, ignorando o fato de que já ocorreu o proces

·so de devastação dos recursos naturais do meio arn-
"'biente, partem na busca quase que religiosa do au-

mento da produção, esquecendo-se completamente 
da preservação da natureza. 

A meu ver, Sr. Presidente, não dá para seguir 
nem uma nem outra tese, se nos acordos internacio
nais, assinados entre os países e os blocos econô
micos, não ficarem bem claras as exigências e as 
premissas, enfim, as diretrizes de procedimentos bá
sicos que os paises devem seguir em relação ao 
meio ambiente. Não dá mais para estabelecerem-se 
acordos comerciais, ignorando-se o fato de que a 
demanda maior e a necessidade de se competir com 
melhores condições faz com que se busque o au
mento da produção sem a preocupação com o meio 
ambiente. 

Essa tem sldo a história .. Mas, nobre Senadora 
Marina Silva, acredito que não é possível também fi
car na tese segundo a qual o desenvolvimento se 
opõe à preservação dos recursos naturais. De jeito 
nenhum. Penso que é exatamente o contrário. Sabe
se que a tese dos recursos inesgotáveis já foi su
plantada. E por conhecermos essa verdade é que 
estamos, ao estabelecer projetes de desenvolvimen
to, casando, harmonizando medidas de preservação 
dos recursos naturais, que farão com que as futuras 
gerações tenham a garantia da segurança alimentar. 

Costumo dizer que não se pode falar em proje
to de desenvolvimento sem falar em segurança ali
mentar. Há equívocos, principalmente por parte dos 
agricuttores que reclamam simplesmente uma polfti
ca agrfcola. Precisamos de uma política de seguran
ça alimentar, casada e combinada com a preserva
ção dos recursos naturais, que são, sim, esgotáveis. 

Por essa razão, a Organização Mundial do Co
mércio criou, em 1994, o Comitê de Comércio e 
Meio Ambiente: para que se estabeleçam acordos 
de comércio que levem em conta a preservação da 
natureza. A FAO já diagnosticou o processo de de
vastação ambiental resultante desses planos de de
senvolvimento imediatistas, que acabo de citar, e re
comendou que não se faça mais nenhuma operação 
de crédito pelos agentes financeiros, tais como o 

Banco Mundial e o Bird, sem que os cuidados com o 
meio ambiente sejam cláusulas desses contratos. 

Embora muitos países que participaram da 
ECO 92 não estejam cumprindo os compromissos 
assumidos durante aquela Conferência, que ocorreu 
no Rio de Janeiro, penso que devemos destacar 
aqui uma iniciativa muito positiva do Ministro Gusta
vo Krause. S. Ex" disse que os avanços nessa área 
devem acontecer graças ao compromisso de cada 
pais com o seu povo e não por pressões externas. 
Depois que disse isso, S. Ex" resolveu estabelecer o 
Protocolo Verde, que é uma iniciativa, evidentemen
te, ainda tímida em relação à necessidade; mas é 
uma iniciativa importante que o Ministro Krause ado
teu, obrigando que se vinculem aos financiamentos 
de qualquer projeto industrial, em nosso Pais, as 
cláusulas de preservação dos recursos naturais. 

Acredito também que não seja tarde difundir
mos conceitos novos a respeito do meio ambiente. 
Um deles é este: que as nações mais desenvolvi
das, ao longo dos anos, pensavam só em produzir 
sem preservar; agora em produzir mais, mas em 
preservar. E isso graças aos movimentos especial
mente levados a cabo pelas ONGs - Organizações 
Não-Governamentais -, que obrigam praticamente 
os governos a a dotarem politicas oficiais, nesse sen
tido, para atender essas necessidades. 

Aqui, no Brasil, a Embrapa, empresa de pes
quisa agropecuária, fez um estudo que demonstra 
que não dá para desvincular a questão económica 
da questão ambiental. Sou daqueles que defendem 
o meio ambiente, não poeticamente, não apenas 
para ver o pássaro cantando na árvore ao amanhe
cer, mas fazendo uma análise da questão económi
ca, ligada sempre à segurança alimentar e ao de
senvolvimento dos paises. 

No Brasil, perdemos 800 milhões de toneladas 
de solos, Senador Bernardo Cabral, que todos os 
anos são carregados para os rios, para os córregos, 
para o mar. Por exemplo, no Estado do Paraná, um 
grande fornecedor de energia elétrica, talvez em dé
cadas ou talvez em séculos, se não forem tomados 
os devidos cuidados pelos Estados que dividem ou 
que margeiam o rio que serve a·ltaipu, nós teremos 
um sério problema: o de assenhoreamento completo 
do Lago de ltaipu. Então, serão 18 bilhões de dóla
res investidos para construir a maior hidrelétrica do 
mundo que terão sidos jogados tora. 

Essa é uma questão económica que tem de 
ser analisada, porque não está se tomando - em to
dos os Estados não se tomam - os devidos cuidados 
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com esse detalhe. E este também traz um aspecto 
económico importante: se pegarmos apenas os ma
croelementos que são essenciais para a agricultura 
(o nitrogénio, o fósforo, o potássio, _o cálcio, o mag
nésio) - não vamos falar nem nos micronutrientes -
vamos chegar a um cálculo fetto, não por mim, pela 
Embrapa, de que estamos jogando nos rios todos os 
anos US$1.400 bilhão de dólares em nutrientes. E 
issa obriga ., o Senador Pedro Simon, que já foi Mi
nistro da Agricullura,,.sabe disso- a se usar.mais in
sumos. E ar formamos uma corrente negativa: mais 
insumos signffica mais poluição, porque são nutrien
tes qurmicos que nós utilizamos. E os agricultores, 
em algumas regiões, já usam hoje cinco vezes mais 
insumos que usavam há 30 anos para se produzir a 
mesma quantidade por unidade de área. Não houve 
aumento de produtividade. Houve apenas a necessi
dade de se colocar no solo o que dele foi tirado pela 
erosão, pelas águas das chuvas que não foram deti
das, com a devida conservação do solo, e que foram 
acabar nas águas dos rios. 

No meu Estado, temos um cálculo: eram perdi
dos, antes de um programa fantástico desenvolvido 
de conservação de solos, por hectare, 20 toneladas 
de terra por ano, e dentro dela o nitrogénio, o fósfo
ro, o potássio, o cálcio, o magnésio e os micronu
trientes, dos quais não fiz as contas. Ou seja, uma 
perda financeira que exige mais investimento por 
parte dos agricultores, que vai exatamente poluir 
mais os rios, pela salinização, vai poluir mais o meio 
ambiente, o ar, e vai exigir mais custo por parte do 
produtor. 

Quanto aos recursos hrdricos, ar então é outra 
questão. Olhamos aqui o Senador Bernardo Cabral 
e pensamos: -"Mas a Amazônia, no nosso caso, no 
Brasil, tem muita água. Não tem problema"._ Não. 
Existe um aspecto sério: a demanda mundial de 
água dobra a cada 21 anos - este dado é da FAO -
nas suas várias utilidades: nos se tores social,. huma
no, industrial, energético; enfim, dobraa cada 21 
anos. Essa demanda faz com que haja uma preocu
pação muito grave, porque, no mundo, temos ape
nas 3,1% de água doce; o resto é de água salgada. 
Tanto é que, em Israel, por exemplo, há vánas déca
das vem se desenvolvendo um projeto no sentido de 
dessalinizar a água do mar para o aproveitamento 
na irrigação. Trve oportunidade de conviver num ki
butz, em Israel, ficando lá por algum tempo, estu
dando os projetes de irrigação, e vi que a água é tra
tada como o insumo mais valioso, exatamente por
que é escassa e porque é um recurso natural esgo
tável também, tanto na quantidade, quanto na qual!-

dade. Tanto é que a indenização de guerra, da or
dem de US$6 bilhões de dólares, que eles recebe
ram, foi toda investida na construção de canais de ir
rigação, principalmente num canal subterrâneo de 
250 Km, que pega do norte, vem ao sul, trazendo a 
água por baixo do solo, para evitar a evaporação, 
tomando-a um insumo de produção para um pars 
que convive com um clima totalmente adverso, um 
solo pobre, mas que exporta comida, flor, enfim, ex
porta produção primária. 

É um exemplo que Israel dá sobre a preserva
ção de um recurso natural que é essencial. 

Voltando para a Amazônia, poder-sa-ia afirmar: 
-"Mas aqui não ternos problema. Tem muita água". 
Só que 80% da água está na Amazônia e 95% da 
população brasileira fiCa com o restante dos 20% 
que temos disponfvel. Então, ao lado do solo, que é 
um recurso naturai esgotável - já temos exemplos de 
áreas que foram desertificadas, podendo ocorrer o 
mesmo em processo de desrnatamento na Amazô
nia, particularmente em alguns terrttóri~ d_e ~I? 
raso e de baixa fertilidade -, a devastação 1nd1scnm1-
náda sem projetes técnicos, ora para plantar pasta
gem.' ora para outras explorações econOmicas, que 
são até ridículas diante do que oferece a AmazOma 
hoje como recurso natural, se não cuidarmos dei~, 
aquela terra virará um deserto. lssc porque as condi
ções qufmicas daquele solo são exatamente as 
mesmas de solos já desertificados. É evidente que 
alguém pode falar que estou louco, porque issc não 
acontecerá agora. Não se dará agora, mas ocorrerá 
para as futuras gerações, e temos responsabilidade 
em relação a elas. 

o próprio Ministro do Meio Ambiente, Gustavo 
Krause, já percebeu que a água é um recurso impor
tante, exatamente porque S. Ex" é de uma região 
onde essa fonte de riqueza natural é muito valoriza
da. Inclusive os programas - li hoje - do Ministério do 
Meio Ambiente são mais direcionados aos recursos 
hfdricos. Vejo aqui pessoas que debatem a questão 

- ao meio ambiente. Trago então mais um questiona
mento. Há um concetto de que os recursos natur;~.is -
a terra; a água - são patrimónios da humanidade. 
Por exemplo: a Floresta Amazónica e a Mata Adênti
ca são patrimónios da humanidade. Será que são, 
uma vez que estão loCalizadas em território nacio
nal, portanto, sob a nossa jurisdição? É evidente 
que, se analisarmos pura e simplesmente sob a 
questão ecológica, o patrimOnio da humanidade 
deve ser preservado como tal. Agora, temos as flo
restas tropicais - e sou até Relator de um projeto irrl-
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portantfssimo, de autoria da Senadora Marina Silva, 
sobre a regulamentação do uso da biodiversidade • 
que se constituem no maior patrimOnio da humani· 
dade e temos a maior floresta tropical do mundo. 

Não sou advogado, mas acredito que precisa
mos entender melhor essa questão, até para estabe
lecermos cláusulas, exigências nos acordos interna
cionais. Se essas áreas estão localizadas dentro de 
jurisdições nacionais, esse patrimOnio biogenético 
que possuímos deve ser compartilhado como se fos
se uma espécie de um fundo mundial, e todas as na
ções do mundo passam a ter direito sobre ~rse fun
do mundial sem dar a contrapartida • é aonde quero 
chegar. Não será correto, portanto, supor que as na
ções também teriam que dividir o poder econOmico, 
político, tecnológico, que conquistaram, sobretudo, 
devastando? Será que os países do Sul - que, evi
dentemente, não tiveram agilidade no desenvolvi· 
mento, por causas que não vamos discutir, até pela 
idade, pela existência • também não podem cobrar 
que os países industrializados, que são os maiores 
causadores de danos ao meio ambiente, passem a 
financiar projetas de preservação dos recursos natu· 
rais, que eles querem como bOnus, mas que o Onus 
acaba ficando para os países que os detêm em seus 
territórios? 

A minha tese é de que o Brasil, que oferece ao 
mundo esse patrimOnio • o qual dizem ser da huma
nidade, como a floresta AmazOnica, como a mata 
Atlântica -. deveria começar a cobrar, nas rodadas 
de negociações comerciais, também direitos sobre o 
desenvoMmento tecnológico, especialmente. 

Mas não foi isso que fizemos aqui, no Senado, 
quando foi aprovada a Lei de Patentes. Esquecemo
nos dessa premissa, principalmente quando se ad
mitiu que aqui patenteássemos até microorganis
mos. Portanto, não estamos trilhando o Caminho da 
modernização. Estamos retroagindo. Dizem que o 
Brasil se modernizou com a Lei de Patentes. Não; 
com ela, o Brasil se entregou, ao entregar o maior 
patrimOnio blogenético, do qual haveremos de cui
dar, se o Senado tiver sensibilidade para aprovar o 
projeto da Senadora Marina Silva; este possui cláu
sulas • já as vi • que recuperam um pouco da cessão 
que fizemos quando aprovamos a Lei de Patentes. 

Se estamos em busca de uma nova matriz 
energética, sobretudo com fontes renováveis, tam
bém não é possível ficarmos hesitando em relação 
ao Proálcool, o qual é importantíssimo, do ponto de 
vista estratégico, para o futuro. Pode ser até antieco
nOmico neste momento, mas o que sai barato agora 

pode sair mutto caro depois. O Governo não pode 
hesitar em relação ao Proálcool, porque se trata de 
uma fonte renovável de energia e deve ser mantido. 
O que se deve fazer é estudar a forma de mantê-lo· 
com custos, até -. porque ele nos será mutto valioso 
num futuro próximo. 

O terceiro conceito que deve ser discutido diz 
respeito ao dilema de se produzir sem destruir. Ha· 
via um tempo em que falar em aumentar a produtivi
dade, a produção, significava aume;t;ar a destruição, 
a devastação. Hoje, não. Vou até citar o exemplo do 
Paraná • não porque eu tenha sido o Secretário da 
época -. onde implantamos um programa de desen
voMmento rural que mudou esse conceito, pois é 
possível produzir sem destruir. Aliás, o concetto é o 
de que, para produzir-se mais, é preciso preservar. 
Isso foi incutido na cabeça dos produtores rurais, 
que o assimilaram conscientizando-se, numa organi
zação feita em 2.500 microbacias. A microbacia é 
uma pequena região geográfica onde o córrego é a 
parte baixa e o espigão a parte de cima. Ou seja, to
das as águas daquela microbacia escorrem para o 
mesmo córrego ou mesmo rio. Dentro de uma micro
bacia havia 1 00, 200 produtores rurais, que eram 
chamados a se reunir, discutindo o que era preciso 
fazer para aumentar a produção. Primeiro ponto: 
preservar os recursos naturais. Então, vamos fazer 
adubação verde; cobrir o solo para evitar o escorri
mento da água; aumentar o teor de matéria orgânica 
para aumentar a infiHração de água e, assim, evitar 
o seu escorrimento; readequar as estradas rurais co
locando-as acima do letto das lavouras, para que a 
estrada, que antes era um escorredor de água, pas
se a ser um distribuidor de água, mantendo, inclusi· 
ve, a umidade do solo nas épocas em que a chuva 
não vem, em épocas de seca; foram 50 mil quilOme
tras de estradas readequadas; 2.500 mil microbacias 
conset 1adas nos 7 milhões de hectares conserva
dos. 

A FAO e o Banco Mundial colocam esse pro
grama como um dos três melhores do gênero no 
mundo. Aqui no Brasil ouço cttações, mas nunca 
vejo incluído esse programa de espetacular alcance, 
que chegou a 1 OOo/o da área cultivada no Estado. 

Esse programa começou no Governo Álvaro 
Dias e continuou no Governo Requião. Fui Secretá· 
rio nesses dois Governos e tive a honra de coorde
nar esse programa, com recursos do Banco Mundial. 
Ele poderia ser hoje multiplicado por todos os Esta· 
dos do País. 



00080 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

Vejo no plenário o Deputado Fernando Gabei
ra. Deputado, não foi só a fotografia do Estado que 
mudou, olhando de cima, com os cordões, a curva 
de nfvel, o terraceamento; ficou aquele desenho 
geométrico bonito, visto de cima, mas a produção, a 
produtividade, está crescendo todos os anos, a safra 
está aumentando no Paraná, em função da fertiliza
ção do solo, porque o produtor sabe: vou preservar 
o meu solo para as gerações futuras, mais tértil do 
que recebi do meU. pai. Este é o conceito que foi co
locado na cabeça deles. E as águas do rio têm que 
ser despoluídas. Como? Não podemos pennitir que 
produtores rurais abasteçam os seus pulverizadores 
no rio e lá deixem o resíduo do veneno, do agrotóxi
co, que estava dentro da bomba, que o irá devolver 
para os rios. Não! Construímos mais de dois mil po
ços artesianos, lá, no espigão, não lá embaixo, e 
desses poços o produtor obtinha água para fazer as 
aplicações de veneno na lavoura. E despoluímos os 
rios, que hoje passaram a ser uma fonte de renda, 
porque se criou uma nova atividade, a piscicultura, 
que era impossível pela poluição das águas. 

Isso aconteceu no Paraná. Por que não pode 
acontecer no resto do País? Se lá fizemos isso com 
o apoio do Banco Mundial, por que não cobramos, 
dentro daquele conceito que coloquei aqui? Se te
mos que preservar esse património biogenético, o 
maior património da humanidade, também temos o 
direito de obter recursos para fazê-lo. 

Falta agressividade do Governo nesse sentido. 
O Governo tem que buscar recursos. Projetas, há. 
Peguem esse do Paraná e multipliquem-no para o 
País; teremos não a realização de um sonho, porque 
isso não deve ser um sonho, mas um plano de go
verno, para que possamos guardar o solo - patrimó
nio da humanidade, segundo dizem - mais fértil e 
mais produtivo para as futuras gerações. 

O mundo terá que produzir mais e em menos 
área No ano 2.050, não teremos mais 0,3 hectares 
em produção por pessoa no mundo, teremos 0,15 -
portanto, a metade da terra que está produzindo 
hoje, per caplta. 

Esse parlado está se aproximando. Pretendo 
chegar lá Penso que chegaremos lá, se ti~rmos 
esta consciência que depende, sim, de cada cida
dão, mas depende de polfticas oficiais bem dirigidas, 
bem elaboradas, seguindo exemplos que existem. 
Não é sonho; tem que ser programa de governo. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Emitia Fernandes. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente; Sr"s e Srs. Senadores; Srs. De
putados; Sr. Eduardo Martins, Presidente do lbama; 
senhoras e senhores; a passagem deste Dia Mun
dial do Meio Ambiente, ao mesmo tempo em que 
ocorre a Conferência de Assentamentos Humanos -
o Habitat 11, promovido pela ONU, em Istambul, re
veste-se de importância redobrada diante das in1or
mações e expectativas que aquela conferência mun
dial apresenta ao mundo. 

No ano 2025, dois terços dos 8 bilhões de ha
bitantes da população mundial viverão em cidades, 
sendo que 17 dos maiores centros urbanos estarão 
localizados na América Latina, Ásia e Atrica, nas re
giões mais pobres do planeta e sujeitas a condições 
de vida desumanas. se mantidas as atuals regras do 
desenvolvimento mundial. 

Atualrnente, em todo o mundo, diante da urba
nização acelerada, segundo o Relatório Global da 
Conferência, dos 2,4 bilhões de pessoas que vivem 
em cidades, 500 milhões não têm moradia, outros 
600 milhões vivem em condições de risco de saúde 
e vida, 250 milhões não têm acesso a água tratada e 
400 milhões não têm esgoto. 

Aliado à falta de infra-estrutura básica, às pre
cárias condições de trabalho e às más condições 
educacionais, os habitantes dos grandes centros ur
banos do início do Século 21 ainda correm o risco 
de sofrer - quando já não sofrem atualmente - com 
graves problemas de trânsito, contaminação do ar e 
violências de toda a ordem. 

No Brasil, 70% das pessoas já estão nas cida
des, algumas por opção, outras por necessidade, 
mas uma grande paroela, com certeza, empurradas 
para os grandes centros em busca de condições mí
nimas de sobrevivência económica e social, ausen
tes nas zonas rurais ou nas pequenas cidades inte
rioranas, abandonadas à sua própria sorte. 

Essa situação, que já se apresentava grave há 
bastante tempo, toma-se a cada dia mais difícil, em 
conseqüência das pai fticas de ajuste económico im
postas aos países periféricos, sem qualquer contra
partida aos povos submetidos a tais medidas, que 
pagam com um brutal aumento do desemprego, da 
pobreza absoluta e das condições de vida. 

'Sem emprego, as cidades não funcionam! 
Quando as pessoas não têm corno ganhar dinheiro, 
ou ganham muito mal, impulsionam a favelização e 
a deterioração do meio ambiente', são as palavras 
do Secretário-Geral da Conferência de Assentamen
tos Humanos da ONU, Wally N'Dow, advertindo, alto 
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e bom som, para esse grave problema que atinge a 
humanidade, com especial crueldade os povos mais 
pobres do planeta. 

O Brasil vive, neste momento, talvez o maior 
êxodo rural da sua história, devido, em grande 
parte, às dificuldades impostas ao produtor rural, 
sacrificado pela longa ausência de uma política 
agrícola no País, pelos juros altos, pela falta de 
crédito e preços mínimos justos e, mais recente
mente, também pela devastação de diversas cultu
ras causada pela importação indiscriminada de 
produtos primários. 

A utilização ostensiva e aleatória de defensi
vos agrícolas, cada vez mais potentes, o desmata
mento sem qualquer controle, a poluição das 
águas e as queimadas, por outro lado, vêm com
prometendo a qualidade das terras em várias re
giões do país, do que é triste exemplo a erosão de 
áreas, antes produtivas, ver~icada em diversos 
Municípios e Estados do País, inclusive no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

As cidades, especialmente os grandes centros, 
destacando-se as capitais, por outro ta do, estão· sen
do dramaticamenta obrigadas a conviver com índ~ 
ces alarrnantas de desemprego que, diariamente, 
afastam milhares de pessoas do acesso às mínimas 
condições de vida, moradia, saneamento básico, 
saúde, educação, enfim, da cidadania plena. 

Esse, sem dúvida, é o grande dilema ambiental 
da humanidade neste final de século, que, somado à 
necessária preservação, controle e exploração racio
nal e soberana das riquezas naturais, como a Flo
resta Amazónica, deve mobilizar os homens e mu
lheres sinceramente comprometidos com o futuro da 
espécie humana na face da Terra. 

É com grande expectativa, portanto, que 
aguardamos as decisões dessa conferência da 
ONU, da qual participam, levando a contribuição do 
Brasil, a delegação oficial do Governo, a Comissão 
Especial do Senado Federal para Acompanhamento 
do Habitat 11, representantes de diversas· prefeituras 
do País que apresentam projetes de melhoria da 
qualidade de vida e também organizações não-go
vernamentais, como a Confederação das Mulheres 
do Brasil. 

Particularmente, meu Estado, que traz em sua 
história de luta ambiental a primazia de contar com a 
primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente do 
País, criada há vinte anos em Porto Alegre, e tam
bém com entidades oficiais, como a FEPAM (Funda
ção Estadual de Proteção do Meio Ambiente), ou 

não-governamentais, como a AGAPAM (Associação 
Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente) estão pre
sentes em Istambul, levando experiên<.ias vitoriosas 
de valorização da qualidade de vida nas cidades. 

Entre essas ·experiência, que estarão presen
tes em Istambul, encontram-se aquelas realizadas 
na Capital do Estado, através do orçamento partici
pativo e em Sapucaia do Sul, na região metropolita
na, que implantou o sistema de medicina preventiva 
em postos alocados direta~!;ente nos locais de mora
dia da população mais pobre e de educação integra
da ao cotidiano das comunidades. 

O desenvolvimento económico, social e a pro
teção ao meio ambiente são elementos interdepen
dentes do desenvolvimento sustentável, e marco do 
esforço para conseguir uma qualidade de vida me
lhor par todos, assim definiu a recente IV Conferên
cia Mundial da Mulher, também promovida pela 
ONU, expressando o sentimento das mulheres dos 
189 países reunidos em Beijing, na China. 

É inaceitável que interesses como o supertucro 
de grandes corporações internacionais, ou a supre

macia de alguns poucos países sobre a maioria das 
demais populações do mundo, impeçam os homens 
de transformarem o mundo em ambiente comum, 
saudável e feliz para· as futuras gerações, ou que re
tirem dos pobres, em especial das mulheres, a pos
sibilidade de utilizar os recursos ambientais de ma
neira sustentável. 

Antes de promover suspeitos controles demo
gráficos, é preciso inverter a lógica perversa difundi
da pelos donos do poder dominante, e fazer do 
avanço tecnológico instrumento do desenvolvimento 
económico igualitário, da promoção do bem-estar 
coletivo, da qualificação das condições de vida para 
todos e da preservação do meio ambiente natural. 

Neste sentido - aliado à defesa do incremento 
da produção nacional - temos pautado a nossa preo
cupação, nossas atividades e nossa luta, que in
cluiu, nesse último ano, a defesa de iniciativas como 
o Projeto Rio Guafba, viabilizado com a participação 
do Senado Federal, e que deu condições para que o 
Governo do C:stado do Rio Grande do Suf e mais 
200 administrações municipais, possam trabalhar 
pela recuperação do rio e seus afluentes, em toda a 
sua extensão. 

Também esta decisão de defender a qualidade 
de vida da população brasileira me levou a apresen
tar projeto de lei, no Senado Federal, em 19 de abril 
deste ano, no sentido de controlar e reduzir gradual
mente a produção, comercialização e utilização de 
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CFC (clorofluorcàrbono) no território nacional, como 
fonna de impedir o comprometimento da camada de 
ozOnio. 

O mundo inteiro tem se conscientizado da gra
vidade deste assunto e da premência em assumir 
medidas rápidas e eficazes, e nós também devemos 
agir com a mesma decisão, para preservar a cama
da de ozOnio, filtro indispensável às radiações uHra
violetas emitidas pelo sol e responsáveis pela maior 
incidência de cânceres de pele e lesões oculares, 
que têm aumentado sobremaneira no Pais. 

A luta por medidas que assegurem a convivên
cia equilibrada com-o meio ambiente é outro com
promisso que assumi com os cidadãos do meu Pais 
e do meu Estado, e que se expressou na mobiliza
ção em defesa da Área de Proteção Ambiental do 
lbirapuitã, que inclui parte dos Municlpios de Alegre
te, Rosário do Sul, auaral e Sanf Ana do Livramen
to, no Rio Grande do Sul. 

Alvo de pronunciamento nesta tribuna, ano 
passado, essa área de proteção ambiental, criada 
em 1992, com 318 mil hectares, continua necessi
tando da atenção das autoridades competentes e de 
recursos correspondentes para cumprir com o seu 
objetivo inicial de preservação do ecossistema, da 
flora e da fauna, sem afastar o homem das suas ter
ras. 

A qualidade de vida do homem, a convivência 
integrai e equilibrada com o meio ambiente e, em úl
tima instância, o futuro do planeta Terra, são respon
sabilidades que devem ser assumidas por todos, 
deste os fóruns internacionais, como a ONU, até os 
governos dos palses, estados, municlpios ~· t~m
bém, como já vem ocorrendo, pelas orgamzaçoes 
não-governamentais e pelos cidadãos comuns. 

Por isso, neste momento, é fundamental pro
mover cada vez mais a luta conjunta de todos os po
vos do mundo em favor de urna politica de desenvol
vimento econOmico, que integre plenamente o cida
dão aos processos produtivos, fortaleça a fixação do 
homem em seus habitats naturais e assegure a dis
tribuição de renda, adequadas condições de vida e 
acesso às novas tecnologias e à educação. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, ilustres 
convidados, é desta forma que entendemos que o 
Senado Federal, neste dia de reflexão da importân
cia e do trabalho integrado e coietivo de tod~ em 
defesa do meio ambiente, apresenta e se prepara 
para o grande desafiO e reflexão que não deve ser 
apenas dos governantes, mas de toda a sociedade. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Eminente Senador Ney Suassuna, que preside a 
sessão de hoje; eminentes Senadores Pedro Simon 
e Osrnar Dias, que integram a Mesa Diretora dos 
trabalhos; Dr. Eduardo Martins, Presidente do lba
ma; Sr"s e Srs. Senadores; Srs. Deputados Fede
rais; eminentes Embaixadores, notadamente' da 
Hungria e do Uruguai; autoridades e demais presen
tes; o que me traz à ~buna, depois de três discursos 
densos, alinhados, concatenados, uns apontando 
caminhos, outros indicando soiUQÕ9S? 

A Senadora Marina Silva, minha Colega sofre
dora da região arnazOnica, traçou um retrato sem re
toques da realidade do homem que ali convive com 
o meio ambiente, secundada pelo Senador Osmar 
Dias, que demonstra que não podemos ser apenas 
contemplativos com o melo ambiente. Está na hora 
de pensarmos no desenvolvimento auto-sustentável. 
E falou no quinto de água doce que pertence ao 
meu Estado, com os riscos de perdê-los amanhã. 
Para finalizar, a Senadora Emília Fernandes, que 
nos trouxe inclusive o sentimento da sua terra, do 
Rio Gualba. Por que então cansá-los, já que os três 
primeiros Senadores apenas trouxeram alegria a 
quem teve a honra de ouvi-los? Por que um a mais? 
Porque há necessidade de se fazer. Uf!! registro._ 

Quando o Presidente da Republica de então, e 
hoje Presidente do Senado Federal, Senador José 
Samey, dava o passo para que safssemos da penosa 
transição do autoritarismo para a democraCiél, S. Ex" 
convocava uma Assembléia Nacional Constituinte. E, 
ao longo de dois anos, 1987 e 1988, precisamente de
zenove meses, esses corredores fervilhavam de pes
soas. Uns trazendo a sua contribuição, outros as 
emendas populares e uns poucos voltados para o 
meio ambiente. Conseguimos escrever o melhor capi
tulo mundial, em Constituição, sobre meio ambiente. 

Como não nouve - e debito isto a gentfteza dos 
três primeiros oradores, para que pudesse ter a mo
tivação da minha presença na Tribuna - nenhum re
gistro em tomo do que considero, sem dúvida, um 
dos maiores trabalhos que os Constituintes dos seus 
palses poderiam realizar, cito aqui dois nomes - sei 
que com isso faço injustiça a tantos: Fábio Feldman 
e Vicente Cascione. O primeiro, Deputado Federal 
Constituinte, e o segundo, então, Vice-Renor da Uni
versidade de Santos e meu assessor na Assembléia 
Constituinte. A ambos havia eu delegado a discus
são desse capítulo. E tantas-pes50ás foram ouvidas. 
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Quero que fique inscrito, hoje, aqui, nesta Ses
são Especial que se faz ao meio ambiente, a com
provar uma frase de Shakespuue, que, ao escrevê
la, mal sabia que tantos anos depois eu a aproveita
ria: "Contra a foice do tempo, sem dúvida nenhuma, 
é vão tentar lutar". Oito anos depois, a foice do tempo 
mostra que o meio ambiente já não está na moda. O 
Plenário está praticamente reduzido à metade. 

Onde está aquela luta que todos nós desenvolvia
mos para dizer que .o meio ambiente só seria possfvel 
se todos chegássémos e empunhássemos a bandeira, 
que seria desfraldada ao sabor de todas as intempéries, 
para que o meio ambiente se fizesse presente? 

E, hoje, o que se vê? Um punhado de abnega
dos, como o Deputado Fernando Gadeira, repre
sentante do Partido Verde, os embaixadores e três 
belos discursos. Ainda bem, porque assim, quando 
compararem, haverão de dizer que um não era bom, 
mas que os três salvaram a manhã de hoje. 

O que vejo, Sr. Presidente, é que as pessoas 
começam a tratar com indfferença, senão c:om apa
tia assunto dessa magnitude. Quando aqu• se fala
va' em recursos hfdricos, eu olhava na platéia uma 
das maiores autoridades brasileiras e mundiais nes
ta área, o Dr. Arnaldo Augusto Setti, e via como al
guém que sente no coração, extasiado por certo, 

que as coisas não são tratadas com a devida res
ponsabilidade. 

Ora, como é que poderia deixar de ler esta be
leza que é o art. 225 da Constituição Federal: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio am
biente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencisl à sadia quali
dade de vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preser
vá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Era como que alguém que estaria ali a prever a 
responsabilidade, ainda que não fosse reconhecida 
pelos seus contemporãneos, mas pelo menos pelos 
seus pósteros, de que não se pode tratar o meio am
biente como uma brincadeira que se tivesse apenas 
de registrar o tempo passando, e nós esquecendo 
das nossas responsabilidades. 

Aqui, um adminfculo ao Senador que considero 
meu innão, já que não pode sê-lo de sangue, pelo 
menos de escolha, Senador Osmar Dias, é que colo
camos como patrimõnio nacional e está aqui escrito 
devidamente. Art. 225: 

§ 4° A Floresta Amazõnica brasileira, a 
Mata AHântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patri
mõnio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegu
IB!Tl a preservação do meio ambiente, inclusi
ve quanto~ao uso dos recursos naturais. 

Vejam V. Ex"s estou a concluir esta despreten
siosa fala, quando nada há para fazer justiça àque
les bravos combatentes que foram os Constituintes. 
Em certa parte do Dom Quixote de La Mancha, Mi
guel de Cervantes coloca nos seus lábios a frase: 

• As cicatrizes que o soldado ostenta no 
rosto e no peito são estrelas que guiam os 
demais ao oéu, ao céu da honra e ao desejo 
do justo louvor.· 

Sr. Presidente, como alguém que até hoje traz 
cicatrizes no rosto e no coração pelas injustiças que 
recebi como Relator, transformo-as em medalhas 
aos colegas Constituintes, uns que se foram, já se 
~encontram no Reino dos Céus, outros que não volta
ram e os que tanto por aqui andam. Quero ser um dos 
que não esqueceram de que tantos merecem a meda
lha. Neste dia, nesta sessão especial, se não as colo
cássemos no peito dos COnstituintes de hoje, por cer
to os Legisladores de amanhã se sentiriam frustrados. 

' Era, Sr. Presidente, a minha manifestação. 

(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em to
das as sessões solenes, após os oradores, a Presi
dência faz uma pequena fala. É chegada esta hora. 

Depois de oradores tão brilhantes, como a Se
nadora Marina Silva, o Senador Osmar Dias, a Se
nadora Emilia Fernandes e o Senador Bernardo Ca
bral, pouco resta a esta Presidência dizer. Talvez, 
pudéssemos lembrar que, no passado, como todos 
bem o disseram, não havia a consciência dos recur
sos fin~os. Todos acred~avam que o Planeta era tão 
grandioso e havia tão pouca gente, que não se tinha 
que cuidar de nada. Foi dolorosa para a Humamda
de a descoberta de que os recursos são finitos. 
Lembro-me bem de uma frase do Clube de Roma, 
que dizia que a Terra era uma nave, uma tripulação 
tresloucada, que exauria os recursos sem se preo
cupar com a sua renovação. 
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Hoje, preocupamo-nos menos do que já nos 
preocupamos, como bem disse o Senador Bernardo 
Cabral. Porém, com toda certeza, há regiões menos 
aquinhoadas que o Paraná, o Rio Grande do Sul ou 
mesmo a Amazônia, aqui tão bem falados, como é o 
caso da minha pequena e heróica Parafba, onde os 
recursos hfdncos fazem falta, não para a irrigação, 
mas principalmente para o consumo animal e huma
no. Dia a dia, preocupamo-nos muito na Parafba e 
em algumas outras regiões do Nordeste com as difi
culdades decorrentes da falta de recursos hfdricos. 
E até temos buscado outras soluções de emprego. 

Ainda ontem; estivemos no lbama com o Dr. 
Eduardo Martins, pedindo permissão para mais arren
damento de baroos, pois, estamos voltando ao mar, 
pescando atuns, estamos buscando a exportação, e 
isso tem sido um programa de grande valia. No prime~ 
ro mês, já conseguimos exportar setenta toneladas de 
atum, apanhados em alto-mar, em águas internaciO
nais, mas com base em nossa Parafba. 

Estamos incomodados com o inclemência que 
tem tido o meio ambiente para oom os seus habitan
tes. Com toda certeza, a questão do meio ambiente 
ocupará sempre uma posição muito importante na 
consciência de todas as pessoas esclarecidas. Nós 
precisamos preservar o nosso Planeta, principal
mente os recursos hfdricos para as gerações futu-
ras. 

Recebo aqui um bilhete, com uma frase impor· 
tanta, do nosso Senador Osmar Dias, um conhece
dor da questão agrícola deste Pais e que tão bem de-

sempenhou o seu trabalho no Paraná, Estado que ain
da hoje obtém grandes resultados em razão da gestão 
dupla de S. Ex", duas vezes Secretário de Agricuttura, 
lembrando-me de que Boutros Ghali, Secretário-Geral 
da ONU, disse, quando Primeiro-Ministro do Eg~o. que 
as futuras guerras não se darão pela disputa de petró
leo, e sim pela disputa da água. 

Neste dia, o Senado Federal, com alegria, ou
viu os oradores, prestou uma homenagem ao meio 
arnP.,iente. Desta forma, encerro o meu pequeno 
speach, agradecendo a cada um pela sua presença, 
principalmente aos Embaixadores da Hungria .e do 
Uruguai, ao Conselheiro da Embaixada da AriQola, 
ao Adido Cientffico da Embaixada Americana e. tarr~
bém de forma destacada ao nosso Deputado Fer
nando Gabeira, que tanto tem lutado pelo meio am
biente, bem como, de forma mais destacada ainda, 
ao Presidente do tbarna, Eduardo Martins, que tem 
dado tudo de si para preservar o melo ambiente em 
nosso Pafs e que tem conseguido muitas vitórias. 

Ao encenar, fembro a V. Ex"s que, no Salão Ne
gro, aqui ao lado, temos hoje a mesma Santa que Ca
bral, ao desembarcar no Brasi~ trouxe à nossa tena 
para, desta forma, pedir que ela fosse abençoada. 

Que Deus proteja o nosso meio ambiente, o 
nosso Pafs. 

Muito obrigado a todos. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Não 

mais havendo a tratar, declaro encenada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h40min.) 

Ata da 86! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 5 ~e junho de 1996 

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 5~ Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Ney Suassuna, Eduardo Suplicy, 

Joel de Hollanda e Freitas Neto 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADIJRES: 

AntOnio Canos Magalhães - AntOnio Canos 
Valladares - Benedita da Silva - Bernardo Cabral -

Canos Bezerra - Casildo Maldaner - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy- Élcio Álvares- Emnia Fernandes
Emandes Amorim - Flaviano Melo - Francelino Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata 
- Giivam Borges - Guilherme Palmeira - Humberto 
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Lucena -João França - João Rocha- Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Eduardo Outra - José Eduardo Vieira - José Fogaça 
- José Roberto Arruda - José Samey - Lauro Cam
pos - Lucídio Portella - Marina Silva - Martuce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna - Os
mar Dias - Pedro Simon - Regina Assumpção - Re
nan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião -
Romeu Tuma - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing -
Waldeck Ornelas. 

O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 46 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O p..
ríodo destinado aos oradores da Hora do Expediente 
da presente sessão destina-se a homenagear o 13" 
aniversário da Rede Manchete, nos termos do Re
querimento n• 525, de 1996, do Senador Roberto 
Requião e outros Srs. Senadores. 

Convido a compor a Mesa, nesta sessão sole
ne, os Srs. Cartos Sigelmann, Vice-Presidente das 
Organizações Bloch; o jornalista Murilo Mello Filho e 
o jornalista Cartos Chagas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Requião. _ 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR. Pro 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, pela 
manhã, eu refletia sobre a saga da Rede Manchete: 
suas dificuldades de sobreviver no mercado dffícil; a 
independência do seu jornalismo a iluminar, em mo
mentos cruciais, a consciência nacional; a opinião 
clara de Villas Boas Corrêa, de Cartos Chagas, a 
simpatia irradiante de Márcia Peltier, e associava 
essa saga a um poema de um poeta português que, 
exilado do regime salazarista, morreu na minha cida
de, Curitiba, o poeta Sidónio Muralha. 

Dele é o poema "Roteiro", que se parece muHo 
com a nossa Manchete: 

"Parar. Parar não paro. 
Esquecer. Esquecer não esqueço. 
Se caráter custa caro pago o preço. 
Pago embora seja raro. 
Mas homem não tem avesso 
e o peso da pedra eu comparo à força 

do arremesso. 
Um rio, só se for claro. 
Correr, sim, mas sem tropeço. 
Mas, se tropeçar, não paro 

- não paro nem mereço. 
E que ninguém me dê amparo 
nem me pergunte se padeço. 
Não sou nem serei avaro 
- se caráter custa caro 
pago o preço." 

É uma lição de vida; é um roteiro de existência; 
é um exemplo semelhante ao da Rede Manchete, in
sistindo em dar pluralidade à opil)ião da rede televi
siva brasileira. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a minha 
satisfação é enorme ao subir esta tribuna para sau
dar uma grande empresa brasileira de telecomunica
ções cujo 13" aniversário hoje se comemora. 

A Rede Manchete vem levando, desde 1983, a 
milhões de lares espalhados por todo o País, uma 
programação de excelente qualidade técnica e notá
vel significação cultural. 

Contando com cinco estações próprias, situa
das no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
RacHe e Fortaleza, além de 42 emissoras afiliadas, a 
Rede Manchete contribui de modo brilhante e Incon
testável para a diversificação das opções de que dis
põe o telespectador brasileiro. 

É difícil estimar, no mundo de hoje, a importân
cia da televisão como veículo de comunicação so
cial: dffunde, dia e noHe, não só intorrnações, mas 
também valores e padrões de coll'4l0rtamento; pro
porciona não apenas entretenimento, mas também 
concorre à educação e à formação do processo clvi
lizatório dos povos. 

A qualidade da programação tem sido a ban
deira mais importante da Manchete nesses 13 anos. 
Desde o início, sobressaiu-se o jornalismo por ela 
praticado, que não se limHa a transmHi( a noticia, 
mas procura analisá-ta e considerar suas mais am
plas implicações. Logo na memorável mobilização 
popular pelas "Diretas já", mostrou o jornalismo da 
Rede Manchete louvável independência e compro
misso intransigente para com a verdade. Essa tradi
ção, até hoje mantida, tem sido responsável por am
pla audiência e pelo grande número de prêrmos con
cedidos ao Jornal da Manchete, bem como a diver
sos programas especiais de natureza jornalística. 

Menção especial pode ser feHa às telenovelas 
da Manchete, que evitam os apelos fáceis e a entro
nização da banalidade. A emissora tem procurado 
conjugar ao entretenimento temas de relevância cul
tural histórica e social. Como podemos esquecer 
"Do~a Beija", que abriu, com seus encantos, o cami
nho para a conquista do mercado externo? Ou da 
ainda mais notável reconstituição histórica da "Ka-
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nanga do Japão"? E o que dizer da fantástica reno
vação . da linguagem televisual empreendida por 
"Pantanal", obtendo por resposta um estrondoso su
cesso? Agora mesmo, assistimos, em "Tocaia Gran
de", uma excelente adaptação da obra de Jorge 
Amado. 

Essa preocupação de levar ao mais amplo pú
blico realizações de conteúdo cultural tem orientado 
a programação da Manchete em sua diversidade de 
atrações, sejam aquelas dedicadas às crianças, se
jam os filmes ou o teatro ao vivo, sem esquecermos 
a cobertura dos esportes, como a das Olimpradas 
que se avizinham. O enriquecimento do nosso pano
rama televisivo, representado pelos programas da 
Manchete, é de inestimável importância para a vitali
dade da cultura brasileira em nossos dias. 

É impossrvel prescindirmos, no quadro do jor
nalismo da televisão brasileira, da opinião naciona
lista e esclarecida do Jornalista Carlos Chagas. lm
possrvel pensar na Rede Manchete sem que nos ve
nha à mente a excepcional figura de seu idealizador 
e criador, esse incrível Adolpho Bloch, cuja recente 
partida, no pleno vigor intelectual de seus 87 anos, 
ainda dói no coração dos seus amigos e admirado
res. Este é, na verdade, o primeiro aniversário da 
emissora que se comemora sem a sua presEmça e 
sem a sua direção. Mas que belo exemplo deixa ele, 
não apenas aos funcionários das empresas Bloch, 
que devem continuar sua tarefa, mas a todos nós. 
Exemplo de independência, de opinião clara, de im
parcialidade. 

Chegou Adolpho Bloch ao Brasil em 1922, com 
14 anos, caçula de uma famRia de imigrantes judeus 
provenientes da Ucrânia E logo estão os Bloch, que 
tinham perdido todas as posses com a instalação do 
governo soviético, empenhados em montar uma pe
quena gráfica no Rio de Janeiro. Em 1952. resolve 
Adolpho, contra a vontade dos irmãos e sócios, lan
çar uma revista de circulação nacional para concor
rer com a poderosa O Cruzeiro. O resultado ar está: 
a revista Manchem, mantida nas bancas até hoje, 
com 44 anos ininterruptas de circulação nacional, 
representando um· recorde entre revistas do gênero 
em toda a América Latina. Adolpho lançou, em se
guida, dezenas de outras revistas, mantendo sem
pre a preocupação com a modernização constante 
do parque gráfico da Bloch Editores. A criação da 
rede de estações de rádios AM e FM, cobrindo as 
principais cidades brasileiras, foi outra em suas reali
zações marcantes. 

Homem dotado de generoso esprrito público, 
profundamente preocupado com os destinos da Na-

ção que elegera como sua, Adolpho Bloch vai se en
tusiasmar com a atuação de Juscelino Kubitschek 
desde a época em que este governou Minas Gerais, 
mantendo um importante e ativo apoio a todas as 
suas ousadas realizações enquanto Presidente da 
República, especialmente na construção da nova ca
pital. Já nos dias amargos do ostracismo politico, 
Adolpht' Bloch foi o amigo de incontestável e irre
preensrvel lealdade, tendo cedido a Juscelino uma 
sala do Editrcio Manchete, que lhe serviu de escritó
rio nos seus dois últimos anos de vida. Essa sala 
tomou-se o primeiro museu do grande estadista, 
embrião do Memorial JK, que Adolpho Bloch iria 
idealizar e construir. 

A criação da Rede Manchete de Televisão foi o 
empreendimento de maior vutto e o mais desafiante 
entre todos aqueles aos quais se lançou Adolpho 
Bloch. A ele levou sua notável capacidade de inicia
tiva, sua energia vital, a amplitude de sua visão em
presarial, cuttural e polftica. 

A TV Manchete, que mantém hoje uma presen
ça de inestimável importância no quadro das teleco
municações brasileiras, é filha da criatividade desse 
excepcional brasileiro por opção. Seu perfil está bem 
delineado entre os das demais emissoras, dontri
buindo para que tenhamos um panorama diversifica
do de produções e de oferta na televisão brasileira, 
imprescindrvel para o permanente enriquecimento 
de nosso sistema de comunicação e para a vida de
mocrática. A competéncia de seus quadros profissio
nais, no jornalismo e nas demais áreas, é por todos 
reconhecida. 

Também é considerável o investimento acumu
lado em equipamentos técnicos os mais modernos e 
nas instalações, como o maravilhoso editrcio que 
serve de sede à empresa, com projeto de Oscar Nie
meyer, abrigando o teatro e o museu de arte brasi
leira, e abrindo 100 metros de fachada para a Bera 
de Guanabara. Em tudo isso se percebe ainda o to
que inconfundrvel da sensibilidade e grandeza de 
seu fundador. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a conti
nuação da obra de Adolpho Bloch na Rede Manche
te está nas mãos de pessoas do mais alto gabarito, 
corno o Presidente Pedro Jack Kepeller - o sobrinho 
JaquRo -, corno os diretores Carlos Sigelman, Fer
nando Barbosa Uma e Carlos Chagas. A eles, a to
dos os funcionários da Rede Manchete cabe a res
ponsabilidade de levar ainda mais atto o ideal de 
uma grande rede de televisão, esteada na qualidade 
de suas realizações e comprometida com a cultura 
brasileira. 
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'"Parar. Parar não parO~ 
Esquecer. Esquecer não esqueço. 
Se caráter custa caro 
pago o preço. 

Pago embora seja raro. 
Mas homem não tem avesso 
e o peso da pedra eu comparo 
à força do arremesso. 

Um rio, só se for claro. 
Correr, sim, mas sem tropeço. 
Mas se tropeçar não paro 
- não paro, nem mereço. 

E que ninguém me dê amparo 
nem me pergunte se padeço. 
Não sou, nem parei avaro 
- se caráter ctista caro 
pago o preço. • 

Preço da pluralidade nas comunicações. O 
Brasil de hoje talvez passe pela sobrevivência desSa 
heróica rede de televisão fundada por Adolpho 
Bloch. 

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

do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 

creio que V. Ex" não percebeu que a eminente Se
nadora Benedita da Silva é a próxima oradora. 

Com muito prazer, gostaria de falar antes de S. 
Ex", para bancar aqueles motociclistas que anun
ciam a presença de pessoas mais importantes. Mas, 
no caso, prefiro falar depois da Senadora, pois os 
mestres vêm à frente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nesse 
caso, concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, repre
sentantes da Rede Manchete, em primeiro lugar, 
gostaria de parabenizar a iniciatiVa do Senador Ro
berto Requião. 

O Partido dos Trabalhadores, associando-se à 
iniciatiVa do nobre Senador, vem a esta tribuna, de
mocraticamente representado pela Senadora Bane
dita da Silva, para prestar esta homenagem a uma 
empresa à qual imputamos respe~o. dignidade, 
transparência. São poucas as vezes em que o Parti
do dos Trabalhadores pode, com segurança, ocupar 
a tribuna para falar de uma empresa nacional como 
a Rede Manchete de Televisão. Para nós, sem dúvi
da nenhuma. é um desafio. Eu não poderia deixar 

de lembrar um nome nesta sessão comemorativa 
dos 13 anos de existência da TV Manchete: Adolpho 
Bloch. 

Tive a oportunidade de conversar com ele, por 
várias vezes, e pude constatar a sua simplicidade. 
Ele era russo de nascimento, emigrante pobre quan
do aqui chegou, em 1922. Mas a sua vida em nosso 
País foi um exemplo de patriotismo, de amor pelo 
Brasil. 

Talvez eu não possa falar com a mesmo bri
lhantismo com que o fez o Senador Requião, mas, 
pelo conhecimento que tenho dos investimentos que 
fez Adoipho Bioch no Estado do Rio de Janeiro, pos
so dizer que ele tinha pura e simplesmente sonhos. 
E alguns foram certamente realizados. 

Adolpho Bloch costumava dizer àqueles que 
conviveram com ele que a riqueza e o dinheiro não 
valiam nada. Para ele o importante mesmo era o tra
balho. E foi com esse objetivo que, depois de perder 
tudo na Rússia, ele veio para o Brasil e, por que não 
dizer. para o maior e melhor pedaço do Brasil, o Rio 
de Janeiro. E refez tudo evidentemente. Foi um es
trangeiro que amou o Brasil como se fosse a sua ter
ra de nascimento. Ele sempre fez esta declaração: 
'o Brasil é minha pátria de coração'. · 

A TV Manchete foi, na verdade, um dos seus 
últimos sonhos realizados. Quando a emissora en
trou no ar, em 5 de junho de 1983, Adolpho Bloch 
inaugurava também um novo capítulo da história da 
televisão em nosso País. Naquela época, o desafio 
era colocar no ar uma emissora modema, com alta 
tecnologia, que pudesse não só acompanhar, mas 
chegar à frente, com um padrão de qualidade supe
rior àquele que os brasileiros estavam acostumados 
a ver. 

A preocupação com a qualidade da programa
ção foi não só uma exigência, mas uma meta a ser 
cumprida. E saltou aos olhos de todos a qualidade 
dos programas da emissora e o a~o nível técnico de 
seus profissionais, notadamente os do jornalismo. 

Treze anos depois é importante notar que, 
mais viva do que nunca, a Manchete continua a pri
mar pela qualidade e a competência profissional, 
que lhe conferem grande credibilidade junto ao pú
blico. A receM deu certo. 

Durante esses anos, a Manchete inaugurou 
ainda, e isso é importantfssimo, a competitividade na 
televisão brasileira. Ela introduziu essa forma de 
competir com muita elegância, justeza e, por que 
não dizer, realidade. Inovou ao dedicar grande parte 
de sua programação ao jornalismo e ao apresentar 
um telejornal com duas horas de duração, onde as 
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notfcias tinham o peso adequado e comentários de 
quem entende do assunto. É bom ver e ouvir Man
chete. Inovou ao by,car na qualidade a matéria-pri~ 
ma para seus programas. Inovou ao criar novelas 
com categoria de cinema. Inovou ao lançar talentos 
em diversas áreas da TV. 

Na teledramaturgia, o resgate das superprodu
ções começou com "A Marquesa de SantQS" e teve 
seu ponto de honra. com "Dona Beija", que causou 
grande repercussão nacional, tanto pela fascinante 
história como pela beleza da atriz Maitê Proença, 
num de seus melhores trabalhos. Por que não citar 
também a participação altamente ativa do atar Antô
nio Pitanga, reconhecido no cinema novo brasileiro, 
mas que teve na Manchete as oportunidades de par
ticipar, por exemplo, de "Tudo em cima", 'Helena•, 
'Corpo Santo", 'Carmem", 'Olho por Olho', 'Ana 
Raio e Zé Trovão', 'Guerra Sem Fim' e 'Kananga 
do Japão", grandes sucessos da teledramaturgia 
brasileira. Mas desejo ressaltar a verdadeira explo
são ecológica, a novela 'Pantanal', que deu inicio a 
uma nova fase da televisão brasileira. 

Com o cenário saindo dos estúdios para o bu
colismo de uma das mais belas regiões do planeta, 
o pantanal mato-grossense, a Manchete fez história 
e lançou para o Brasil e o mundo imagens que fica
ram gravadas para sempre. Foi o maior debate que 
houve em relação a uma novela na televisão brasi
leira. 

Os índices de audiência comprovaram o gran
de sucesso. E, nesse ano, 1990, a emissora recebia 
o prêmio de veiculo do ano, concedido pela ABAP 
(Associação Brasileira de Propaganda). Os respon
sáveis foram a qualidade do jornalismo e a inovação 
na teledramaturgia. 

Essa linha de produção continua. Agora mes
mo está no ar 'T ocaia Grande', de Jorge Amado. A 
Manchete apostou também nas minisséries, para 
vencer a guerra da audiência: 'Ilha das Bruxas•, que 
contava histórias do folclore catarinense; "O Farol', 
que mostrava as belezas de uma ilha paradisíaca; 
"Escrava Anastácij!;" ,onde o sincretismo era desta
que, além da exuberáncia de 'Canto das_ Sereias•. 
Es5es foram alguns dos presentes que a emissora 
deu ao público. Desse filão também saíram ·o Gua
rani", "Fioradas na Serra•, clássicos da literatura, le
vados com ousadia e inteligência para atelinha. 

Essas são prOduções que, além de reacende
rem em nós a prática de nossos hábitos e costumes, 
têm dado trabalho a milhares de autores, produto
res, artistas -de um modo geral. São produções na
cionais, feitas por prof;ssionais brasileiros, para se-

rem vistas por brasileiros e elogiadas também no es-
trangeiro, por que não? -

Outra caracterfstica da Manchete é a uusadia, 
é a busca do inusitado, da novidade. Foi assim que 
a emissora inaugurou também uma nova faixa de 
horário dedicada à programação infantil. Nesse par
ticular, quando o "Clube da Criança• entrou no ar, 
com uma linguagem inteiramente voltada para a 
criançada, apresentadoras como Xuxa e Angélica 
ganharam fama da noite para o.rlia. 

A cobertura do carnaval, a inaior festa popular 
do nosso País, também sempre foi um ponto alto da 
emissora. O pioneirismo e, por que não dizer, a au
dácia moldaram mais esse sucesso da Manchete. A 
emissora apostou na grande façanha de mostrar as 
imagens do carnaval carioca, e o público brasileiro 
foi quem ganhou com a Manchete no ar. 

É importante lembrarmos coberturas memorá
veis, ao vivo, realizadas pela emissora. Foi assim 
com a campanha pelas 'Diretas Já', a eleição de 
Tancredo Neves, o drama que atingiu o Presidente 
eleito, os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte, a queda de Fernando Collor, o Plano Real e a 
eleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Aos poucos, a TV Manchete foi conquistando o pú
blico com qualidade e eficiência, ocupando o seu es
paço no seio da famma brasileira. 

E mais novidades ainda estão por vir. A emis
sora já se prepara para colocar no ar o primeiro tele
jornal interativo que ligará, via Internet, o Brasil ao 
resto do mundo. 

Adolpho Bloch continua entre nós. Seu espfrito 
corajoso e empreendedor está infiltrado no chão, 

-nas paredes, em cada lugar por onde deixou sua 
marca de realizador. Ele deixou sementes espalha
das por todo o Pais. Ao todo são hoje 49 emissoras 
afiliadas em todo o território nacional. As sementes 

-estão af plantadas, não só em suas realizações ma
teriais, como também nos corações daqueles que 
com ele conviveram e partilharam dos frutos do seu 
trabalho. 

Falo de Pedro Jack Kapeller - o Jaqu~o. novo 
Presidente; de ·Carlos Sigelmann, Vice-Presidente; 
de Jackeline Kapeller, superintendente; de nosso tão 
conhecido Carlos Chagas; e de todos os trabalhado
res que fazem hoje da TV Manchete urna realidade. 

Não só a infonnação e a qualidade das ima
gens projetadas, Adolpho Bloch, através de sua em
presa, construiu e doou escolas. Eu não poderia dei
xar de fazer esse registro, quando sei que a Escola 
Joseph Bloch, com 550 alunos, em Parada de Lu
cas, põde funcionar com doação dessa empresa, 
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como também a Escola Gilda Bolch, em Teresópolis, 
com 800 alunos. Empresas como essas, com a res
ponsabilidade, com esses investimentos, com a s<>
riedade com que têm tratado o povo brasileiro, me
recem de todos nós o carinho e o respeito. 

• Por isso, em nome do Partido dos Trabalhado
res, quero repetir que Adolpho Bloch continua entre 
nós como um exemplo de amizade, atenção e cari
nho pelas pessoas, e dedicação ao trabalho. 

Quem sabe, sente. Manchete é p!"á gente! (Pal-
mas) ·-

0 SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Eminente Senador Ney Suassuna, que preside 
esta sessão; eminente Vlce-Presidente da Rede 
Manchete, Dr. Carlos Sigelmann, que por certo está 
encarnando também aqui Jack Kapeller, o nosso 
• Jaqu~o·; eminentes e queridos amigos Murilo Mello 
Filho e Carlos Chagas - um, Murilo, há quase qua
renta anos ininterruptas; o outro, Carlos Chagas, há 
mais de trinta, e os dois têm mantido comigo um 
sentimento de amizade que tem sido suficientemen
te forte para vencer o tempo, a distância e o silêncio; 
Srls e Srs. Senadores: 

O Senador Roberto Requião conseguiu hoje 
estilar em todos nós um sentimento - estou certo -
de que não somos possuídos: o sentimento da inve
ja. Com a autoria do seu requerimento, nesta home
nagem merecida à Rede Manchete, S. Ex' produziu 
aquilo para que um Parlamentar deve estar sempre 
atento, uma homenagem mais do que merecida. Diz 
S. Ex1, no poema que leu, que, se caráter custa 
caro, S. Ex' paga o preço. Digo, por meu turno: se 
esta ousadia de usar a tribuna agora custa caro, 
quero pagá-lo. Porque eu deveria não vir de mãos 
abanando, com um discurso denso, adrede prepara
do, para que pudessem os dois primeiros ser com
parados na sua superioridade a este meu, que seria 
muoo menor. 

Ora, se, de improviso, é evidente que ele não 
poderá ser comparado, também não pago um preço 
a mais pela ousadia de usar a tribuna depois dos 
dois oradores: Senadora Benedita da Silva, que nos 
dá o segundo item da inveja, porque nasceu no Rio 
de Janeiro e ali está a Rede Manchete; e o Senador 
Roberto Requião, porque produziu, sem dúvida ne
nhuma, uma peça de oratória vinda lá de dentro. 

O que deverei eu fazer, portanto? Vir para cá e 
ser repetitivo? Falar sobre a Rede Manchete, do seu 
13° aniversário, das conquistas, dos sofrimentos, do 

tempo tantas vezes perdido em perseguição de ou
tras com maior disponibilidade financeira? Será que 
isso acrescentaria alguma coisa? O que posso eu di
zer então, sem correr o risco da comparação do dis
curso que é a lamparina para o sol, dos que aqui fo
ram pronunciados? Ou dizer alguma coisa que me 
toca o coração? É por ar que devo dizer. 

Quando conheci Adolpho Bloch - e quero pres
tar a minha homenagem centralizando-a nele - foi 
pelas mãos de Murilo Mello Filho. Era então um sim
ples Deputado Estadual, depois de ter sido Chefe da 
Casa Civil, onde começou a amizade entre mim e 
Murilo. 

Homem extremamente afável, guardo dele, 
sem dúvida nenhuma, a idéia do cidadão que era 
um combatente. Ele trazia sempre presente aquela 
pessoa que não faz da esperança um trânsito para o 
desencanto. Ele alimentava suas esperanças saben
do que podia sonhar sempre com vitórias. Depois, 
Deputado Federal, Murilo dirigia a Revista Machete 
aqui em Brasflia. A nossa amizade se estreitou e, 
mais tarde, já como Presidente do Centro Cultural 
Brasil-Israel, no Rio de Janeiro, com o meu mandato 
cassado, 10 anos de direitos poltticos suspensos, 
Adolpho Bloch me recebia no seu 'apartamento, na 
Avenida Atlântica, no Edifício Machado de Assis. 

E os planos que ele elaborava, o que ele dizia 
para o futuro, dava uma idéia de que ele era eterno. 
E se não o foi em termos físicos, está aqui provando 
a sua eternidade na lembrança de todos nós. 

É incrível como certas pessoas trazem consi
go, de forma tão arraigada, o sentimento da existên
cia, que ela é capaz de sobrepujar a materialidade 
momentânea, eventual, para se firmar ad eternum. 

Adolpho Bloch dizia sempre - e eu anotei - que 
o relógio das religiões marca séculos e não horas. É 
que ele era judeu-ucraniano e sabia, pela persegui
ção que havia sofrido com a sua famma, que é bom 
que se marquem séculos, que o relógio, com seus 
ponteiros, não pense nas horas. Não havia, perian
to, dentro dele, o sentimento do fanatismo religioso, 
até na forma como defendia Israel, após a sua cria
ção. Quem visita aquele país vê, sobretudo em ai· 
guns institutos como o Weizmann, o seu nome como 
um dos doadores. Sente-se na criação da revista 
Manchete e, depois, da TV Manchete um sentimen
to que ele deve ter carregado a vida inteira. 

-

No instante em que o Senado Federal, a mais 
alta Casa Legislativa, presta homenagem à Rede 
Manchete, no seu 13° ano de existência, e não con
segue englobar tudo da figura de Adolpho Bloch, 
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deve-se dizer - é uma Idéia que tenho - que ele foi 
muito grande para o seu tempo. 

Se considerarmos que um homem, após ter ul
trapassado meio século de existência, consegue 
criar dentro de si, em concorrência com uma outra 
rede de televisão estabelecida e estabilizada há tan
to tempo, a idéia de que deveria lutar para que se 
ITllJStrasse uma alternativa, como se ele não soubes
se dos percalços, é de se registrar que essa homEl
nagem é mais do que sincera. 

Todos nós, hoje, pagamos um preço, não ape
nas o preço do poema do SenadQr Roberto Reqt.iião. 
É como se estivéssemos aquÇchegando perto do 
pedágio, e tivéssemos que parar o nosso veículo 
para pagá-lo; caso contrário, não poderiamos u~ra
passar as barreiras. 

Pago, hoje, o preço desse pedágio. Quero ul
trapassá-lo. Quero que nos Anais da Casa fique re
gistrado que aquele Deputado Federal, que teve o 
seu mandato cassado e dez anos de direitos políti
cos suspensos, sempre recebeu de Adolpho Bloch o 
carinho, a ternura, o apoio - e ele já havia feito por 
Juscelino Kubitschek, como já registrado aqui e não 
vou repetir, tudo o que um amigo leal pode fazer. 

Se não trouxe um discurso preparado, denso, 
como ele merecia, se venho com as mãos vazias, 
devo dizer que estou com meu coração cheio de ter
nura, de agradecimento, de reconhecimento. Talvez 
por isso penso que devo corrigir a frase: Adolpho 
Bloch não foi somente grande para a sua época; foi 
genial para o seu tempo. 

E, se é assim, se é com esse sentimento que 
eu dizia a V. Ex's que tinha a audácia de ocupar a 
tribuna, é menos pelo valor que o discurso pudesse 
ter e mais pelo sentimento que nesta hora eu deve
ria registrar. E, ao registrá-lo, quero fazer minha, na 
conclusão desta fala, uma palavra que foi dita pelo 
meu velho e querido amigo Murilo Mello Filho. lilum 
dos melhores artigos que já se escreveu sobre 
Adolpho Bloch, Murilo dizia: "Adolpho sempre so
nhou com o Brasil grande". Este Brasil grande está 
hoje homenageando a memória de Adolpho Bloch. 

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conce
do a palavra ao noore Senador Francelina Pereira. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente desta sessão, Senador Ney 
Suassuna; Sr. Vlce-Presidente do Sistema Manche
te, Carlos Sigelmann, que aqui, com certeza, ex
pressa também o sentimento de Jaquito; Sr. Munia 
Mello Filho; Sr. Carlos Chagas; Sr. Ronaldo Vidigal; 

Sr. Sérgio Ross; Sr"s e Srs. Senadores; ontem fiquei 
um pouco preocupado, porque fui informado de que 
deveria ser, se não o primeiro - -desculpem-me a 
I modéstia -, pelo menos o segundo ou o terceiro sig
natário desse requerimento para homenagem ao 13° 
aniversário da Rede Manchete do Brasil. Foi bom 
que isso acontecesse, porque não me sentiria bem 
de me deter para escrever, em detalhes, expressões 
que pudessem traduzir toda a nossa admiração e 
respeito ao empreendimento que a famma Bloch 
promoveu neste País para engrandecê-lo e eternizá
lo. 

A nossa intimidade no convívio da vida empre
sarial e política da famma Bloch e, de minha parte, 
como homem público e polftico militante, foi sempre 
prazerosa, porque traduzia um sentimento de respei
to ao cidadão que iniciou a sua vida política e públi
ca na terra mineira, desde a minha Faculdade de Di
reHo da Universidade de Minas Gerais até o Senado 
desta República brasileira. Aqui estamos exatamen
te para juntar o nosso sentimento a esta homena
gem efetivamente merecida por todos aqueles, que 
contribuíram e estão contribuindo para o sucesso do 
sistema da Rede Manchete neste País. 

A imprensa tem um papel decisivo na constru
ção de uma nação e, quanto mais livremente ela 
exerce as suas atividades, mais fluente se toma o 
projeto político de um estado ou de um país. 

Adolpho Bloch, com a sua ternura, o seu senti
mento de companheirismo, peta sua impressionante 
devoção ao Brasil, pela sua crença no destino desta 
Nação, pelo amor desmedido que sempre teve a to
dos os brasileiros, há de merecer sempre o respeito 
e a consideração de todos os homens que formam e 
constroem este País. 

Naturalmente que o primeiro deles é exala
mente Adolpho Bloch. O que mais me encanta ainda 
hoje, ao pensar em Adolpho Bioch, não é propria
mente tudo que ele empreendeu na vida, no campo 
da comunicação, mas o seu otlmismo. 

Na juventude, fui adversário de Juscelino Ku
bitschek na FaCuldade de DireHo da Universidade de 
Minas Gerais. Anos depois, tomei-me amigo pessoal 
de sua esposa e de suas filhas. Sempre afirmei que 
o que eu mais admirava em Juscelino não eram as 
realizações que havia empreendido nesta Nação; o 
que mais me encantava em sua vida foi, é e será 
sempre a revolução do otimismo. 

Antes de Juscelino, poucos acreditavam neste 
Brasil. Diziam mesmo que esta Nação crescia à noi
te porque os brasileiros estavam dormindo. Quando 
Adolpho Bloch chegou ao Brasil e se transformou 
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em um empreendedor dos mais capazes, a tónica 
do seu comportamento foi exatamente promover 
sempre a revolução do otimismo. 

A meu ver, foi exatamente esse sentimento de 
otimismo de Juscelino e de Adolpho Bloch que os 
aproximou e fez de Juscelino um apaixonado perma
nente, até sua morte, por Adolpho, e de Adolpho 
Bloch um apaixonado permanente pela figura e pela 
história de Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Sempre que lia as crOnicas de Adolpho Bloch a 
respeito do mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
eu procurava identificar esse traço comum da con· 
fiança no futuro, do otimismo desta Nação, da cren
ça no destino deste País. Daí a razão pela qual, 
quando se comemora o sucesso da Rede Manchete, 
temos sempre a lembrança voltada para essa identí· 
ficação no comportamento, na palavra, no amor e na 
paixão entre Juscelino Kubitschek de Oliveira e 
Adolpho Bloch. 

A última vez que demoradamente estive com 
Adolpho Bloch foi na Praia do Russel, sede da Rede 
Manchete, em um café da manhã oferecido por ele, 
estando presentes seu irmão, meu amigo íntimo, 
Oscar Bloch, mais dois ou três convidados e a artis
ta Xuxa. Naquela ocasião, conversávamos desata
viadamente, espontaneamente, e, por mais íntima 
que fosse a nossa conversa e a nossa convivência 
naquele momento, de minutos em minutos ele sem
pre tinha uma palavra para enriquecer a conversa 
sobre o destino da Nação brasileira. Ele tinha horror 
aos juros bancários, à agiotagem; combatia de todas 
as formas os mecanismos financeiros do País que, 
em certos momentos, contribuíram para perturbar os 
seus sonhos de otimismo e de confiança no Brasil. 

Mas, de tanto viver, conviver, conversar, deba· 
ter com os homens públicos, empresários, jornalis
tas, trabalhadores da Nação, no dia em que faleceu, 
no prédio da Rede Manchete, na Praia do Russel, lá 
chegamos imediatamente para vê-lo, como se fosse 
uma figura encantada que não pudesse desaparecer 
naquela hora, pois simbolizava um projeto da maior 
significação para todos nós, brasileiros. 

Fui ao seu sepultamento, abracei os seus ami· 
gos, olhei as dimensões daquele prédio, daquele 
edifício e vi, naquela projeção, a própria figura do 
homem que a encarnou e projetou um sistema de 
comunicações dos mais respeitados do País. Nin· 
guém foi mais guerreiro do que ele; ninguém lutou 
mais do que ele. Promovera um empreendimento no 
campo da comunicação quando o sucesso já estava 
enraizado e outros segmentos do setor precisavam 
de muito apoio, muita colaboração, muita coragem e 

destemor. Quando faleceu, todos nós ficamos tris
tes, mas na expectativa de que os seus seguidores • 
já que Oscar Bloch, seu irmão, também falecera • 
continuassem a sua obra, mantendo sempre íntegra 
a sua imaginação e o seu respeito por esta Nação. 

Comecei por falar cerimoniosamente do meu 
querido amigo Murilo Mello Filho, mas peço permis
são à Casa para sair um pouco da liturgia que é im
posta pelo meu querido Presidente José Samey 
para dizer-lhe, meu querido Murilo Mello Filho, que .• 
devo muito da minha vida pública a você • permita
me o tratamento de intimidade. Desde o 'Posto de 
Escuta', para o qual fornecia algumas frases e tex
tos que criávamos na imaginação dos homens de 
Minas, até os textos que você colocava na minha 
boca e expressava em sua revista. Fomos e conti· 
nuamos a ser amigos; temos uma grande afeição 
um pelo outro. Sinto assim, e tenho certeza que 
você tem o mesmo sentimento. 

Temos hoje a presença. neste plenário, do jor
nalista Carlos Chagas, o Chaguinha, um jornalista 
completo, competente, corajoso, leal, inclusive a 
Adolpho Bloch. Poderia estar alUando em outros 
meios de comunicação plenamente vitoriosos nesta 
Nação, mas ele sempre fez questão de honrar o 
compromisso que tinha com a Rede Manchete, e 
aqui está enriquecendo a Mesa que preside os tra
balhos neste dia. 

A Rede Manchete nasceu, salvo engano, da 
revista Manchete. Não havia, no Brasil, quem não a 
lesse; todos a adoravam e a aplaudiam, sobretudo 
pelo otimismo que a revista expressava e infundia 
no Brasil inteiro. Era considerada a revista da con
fiança no futuro. Bem diferente dos tempos de hoje, 
em que o ataque ou o jornalismo de investigação, 
bastante cruel, toma a face do Brasil um pouco mais 
angustiante. 

De qualquer forma, a revista Manchete e mais 
as 25 rádios existentes no País, lembrando-me sem
pre da Praia do Russel ou de Parada do Lucas, com 
a gráfica da Rede Manchete, todo esse sistema me
rece hoje, com bem afirmou o Senador Roberto Re
quião e os oradores seguintes, a nossa palavra de 
respeito e de admiração a esse empreendimento do 
Brasil. 

Trago, portanto, em nome da nossa amizade, 
em nome do nosso sentimento, uma expressão de 
respeito e admiração de todos os mineiros, de todos 
os Partidos, de todas as parcelas, porque eu amo a 
todos e todos me estimam e respeitam. 

Trago também, em nome do meu mandato de 
Senador da República, a humildade da minha home-
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nagem, que cresce diante da Mesa que preside es
tes trabalhos. Aos meus amigos da Rede Manchete, 
aos construtores dessa apaixonante aventura de 
Adolpho Bloch, os abraços carinhosos e os votos de 
um sucesso permanente, que se eternize na mente, 
na imaginação de todos os brasileiros. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas!) 

Durante o discurso do Sr. Francelina 
Pereira, o Sr. Ney Suassuna, suplente de 
secretário, deixa a cadeira da presid(Jncia, 
que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo 
a palavra ao nobre Senador Romeu Turna. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadpres, Srs. representantes do Grupo Manchete, 
solicitei a palavra para, com muita satisfação, saudar 
da tribuna da mais alta Casa de Leis do Pafs o ani
versário de urna organização jomalfstica que en
grandece o universo das comunicações no Brasil. 
Refiro-me, com prazer, à TV Manchete, cujo 13" ani
versário transcorre hoje, como novo maroo de su
cesso numa caminhada de dificuldades e lutas, que 
continuam a ser superadas graças à influência dos 
ensinamentos legados pela capacidade intelectual e 
empresarial de uin grande homem. 

Saudar a TV Manchete, assim como qualquer 
dos órgãos que integram o grupo efl1)resarial consti
tufdo pela Bloch Editores S. A. e pela rede de emis
soras de rádio e TV a ela coligadas, é homenagear a 
memória do seu fundador, o saudoso e querido ami
go de todos os brasileiros, Adolpho Bloch, falecido 
em São Paulo há seis meses. Esse é o homem no 
qual o Brasil reconhece os méritos de um desbrava· 
dor, de um inovador, de um realizador. Desde que 
aqui chegou com sua tamma, em 1922, vindo de 
Klew, na Ucrânia, Adolpho Bloch perseguiu incansa· 
velmente os objetivos que resuttaram na formação 
daquele conglomerado de revistas, rádios e emisso-
ras de TV. : 

Nada se fez na emissora que não passasse 
pelo seu crivo e não recebesse sua orientação. Lem
bro que, judeu de nascimento, com destemor, com 
carinho, com amor à causa pública e à paz • à paz, 
meus senhores! -, se uniu a um punhado de árabes • 
como eu, descendente deles ·, e conseguiu construir 
a paz no nosso território, representado pelas duas 
comunidades. E esta • como a dele • é a terra que 
nossos pais têm por adoção e onde deixaram todo o 
seu amor, e mais do que isso: o pó do seu corpo. 

Sr"s e Srs. Senadores, nós, integrantes do Po
der Legislativo • o único cuja existência livre condi· 
ciona, por si só, os conceitos de democracia e Esta- · 
do de Direito ·, temos que nos regozijar a cada ani
versário de um órgão de imprensa, ainda mais quan
do esse órgão tem o porte e o desempenho de uma 
rede de TV que cobre o território nacional, informan
do e formando a todo momento a nossa ~oc'edade. 
Nosso regozijo deve ampliar-se por lembrarmos que 
a informação é a essência do poder e a imprensa, 
colocando as informações ao alcance de todo.s os ci
dadãos, é a mola-mestra para a democratização do 
poder. 

Pois é também com esse sentido que venho à 
tribuna para felicitar, na TV Manchete, toda a im
prensa brasileira, que tem nessa organização um 
expoenta e um exemplo de como se pode e se deve 
trabalhar pela grandeza da Pátria. 

O Senador Bernardo cabral disse que não 
trouxe nada escrito. Trouxe as suas palavras, na 
alma e no coração, porque os oradores que o ante
cederam já se referiram, com entusiasmo e conheci· 
mento, ao que representou Adolpho Bloch e a TV 
Manchete para os destinos do nosso Pafs. Eu' diria 
que toda as adjelivações que se fazem sobre homens 
de bem silo 9'1101 imos. Não hé por que repeti-las. 

Eu pediria permissão à Mesa e aos dirigentes 
da TV Manchete para, dentro de uma nota triste, 
leinbrar o nome do Dr. Júlio de Mesquita Neto, cujo 
falecimento nos traz a certeza de uma alegria no 
céu, onde, sem dúvida, amigo de Bloch, estará com 
ate conversando agora sobre uma forma de aben· 
çoar e proteger a ifl1)rensa brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) • 
Sr. Presidente, Senador José Semey, Sr"s e Srs. 
Senadores, Sr. VICEI-Presidente da Rede Manchete, 
Carias Sigelmann, Sr. Murilo Mello Rlho, Sr. cartas 
Chagas, Sr. Ronaldo Vidigal, Sr. Sérgio Ross, é com 
grande alegria que partilhamos dos cumprimentos à 
Rede Manchete de Televisão por seu 13• aniversário 
e homenageamos o Sr. Adolpho Bloch, a sua memó
ria, o seu exemplo de empreendedor otimista, capaz 
de organizar no Brasil uma das melhores redes de 
televisão, que tanto orgulha os brasileiros por ter
mos, em nosso Pafs, um sistema de comunicação 
extremamente avançado, referindo-me não apenas 
à Rede Manchete, mas a todas as emissoras de te
levisão. 
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Sr. Presidente, gostaria de ressaltar o quão im
portante é para nós termos diversas emissoras de 
televisão com a qualidade, o pioneirismo e a vonta
de de acertar que têm caracterizado a Rede Man
chete de Televisão, seja por sua programação joma
lfstica, seja pela cobertura que faz de eventos de 
grande relevância para a história do Brasil, para a 
nossa cultura. Por exemplo: a cobertura que tem fei
to dos diversos carnavais brasileiro&, as iniciativas 
tomadas no campo da novela, tão inovadoras· e que, 
muitas vezes, criaram padrões, como foi, por exem
plo, a já citada, pelos que me antecederam, novela 
"Pantanal", e, hoje, "Tocaia Grande". Percebemos 
que a Manchete sempre tem dado cobertura para 
que grandes artistas brasileiros, grandes autores, 
possam ter o seu reconhecimento e a sua consagra
ção em virtude dessas iniciativas. 

Quero registrar, sobretudo, aqui, o jornalismo 
da TV Manchete. As figuras de Carlos Chagas e Mu
rilo Mello Filho representam bem a vontade de fazer 
do jornalismo algo que possa ser caracterizado pela 
isenção, pela imparcialidade. 

Muitas vezes, nós, do Partido dos Trabalhado
res, ficamos preocupados quando percebemos que 
algum meio de comunicação está como que prote
gendo alguns partidos, ou alguns homens ou mulhe
res na vida pública, mais que outros. Certamente, 
essa é uma preocupação que temos desde o infcio 
da história do PT. Mas quando um programa, como 
o jornal da TV Manchete, abre as suas portas para, 
com isenção, colocar os pontos de vista de todos 
nós, que representamos o mais largo espectro da 
vida partidária, da opinião pública brasileira, quere
mos dizer que isso é algo de grande relevância e im
portância para o progresso da democracia em nosso 
Pais. 

Muito obrigado. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao jornalista Munlo Mello Filho, repre
sen1ando a Rede Manchete. 

O SR. MURILO MELLO RLHO - Sr. Presiden
te José Samey, Srs. Senadores, meus amigos, mi
nhas amigas: José Samey, Roberto Requião, Bane
dita da Silva, Bernardo Cabral, Josaphat Marinho, 
Francelina Pereira, Edison Lobão, Antonio Carlos 
Magalhães, Pedro Simon, Eduardo Suplicy, Romeu 
Tuma, Valmir Campala, Gerson Camata, Guilherme 
Palmeira, grandes amigos, cujas trajetórias acompa
nhamos de perto com mu~o desvelo e carinho, vol
vem-nos hoje aqui, neste plenário do Senado daRe
pública, nesta homenagem aos 13 anos da Rede 
Manchete de Televisão. 

A vida pública no Brasil, meus Senadores, va
ria mu~o entre a Câmara e o Senado, entre a Oposi
ção e o Governo, entre o Legislativo e o Executivo. 
Cada homem brasileiro vai carregando a sua cruz e 
percorrendo o seu calvário, geralmente penoso e di
ffcil, embora dignificante. Também ingrata e diffcil, 
embora gratificante, é a vida de uma empresa priva
da como a nossa, com seus seis mil funcionários 
que em vida representam cerca de 20 mil pessoas. 

Os. Srs. Senadores da República, com os gra
ves deveres que já agora lhes pesam sobre os om
bros; nós, com o nosso editrcio construfdo e planta
do à beira da Bafa da Guanabara, como se fosse 
uma dádiva generosa ao esplendor da cidade, com 
a nossa galeria de arte brasileira e o nosso Teatro 
Adolpho Bloch; com o nosso engajamento na grande 
revolução que se processa atualmente neste Pars, 
através da cultura e da educação; com os milhões 
de folhetos, de cartilhas e de livros dldátícos que es
tamos imprimindo; com os cem mil metros de área 
construfda no nosso Parque Gráfico de Parada de 
Lucas; com as nossas doze revistas e os seus dois 
mühões de exemplares por mês, sobretudo com as 
nossas seis emissoras de rádio e com as nossas 
quarenta e o~o estações afiliadas à Rede Manchete 
de Televisão, em todo o Pars, que cobrem pratica
mente todo o Te~rio Nacional, retratando em seus 
programas, toda a nossa filosofia, que é também a 
sua filosofia de otimlsmo e de confiança nos desti
nos deste Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos ava
liar muoo bem as terrrveis responsabilidades e as 
tremendas dificuldades que já agora lhes pesam so
bre os ombros, como uma das Casas Legislativas do 
Pars. Mas confiamos também na sua fibra, no seu 
talento, na sua·sabedoria, suficientes para que não 
se frustre a radiosa esperança que todos nós depo
s~mos na liderança e nos lrderes que já deram tan
tas e tão indlscutrveis provas de competência e de 
sabedoria. 

Em nome de Adolpho Bloch, nosso grande co
mandante, que ficaria mu~o feliz se pudesse, hoje, 
estar presente nesta sessão; em nome de Oscar 
Bloch Slgalmann, o nosso vioe-presldente, aqui con
tinuado por Carlos Sigelmann, seu grande filho; em 
nome de Pedro Jack Kapeller, o nosso novo presi
dente, em nome das centenas de jornalistas e dos 
milhares de operários que constroem a nossa gran
deza, só me resta agradecer, sensibilizado e do fun
do do coração, esta homenagem do Senado da Re
pública aos treze anos da Rede Manchete de T elevi
são. 
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Srs. Senadores, devo concluir estas palavra$, 
que espero não tenham sido enfadonhas demais, di
zendo-lhes apenas que o Brasil de hoje tem pressa 
Teremos que fazer, nestes próximos vinte anos, 
quase tudo quanto as nações hoje já desenvolvidas 
levaram duzentos anos para realizar. 

Por isso mesmo, está agora a nossa geração 
ch.amada a cumprir um fascinante desafio no-plano 
do progresso: a missão e o desafio de dizer se so
mos ou não eompetentes para construir uma socie
dade justa, modema e progressista, que as geraçõ
es anteriores, por motivos que não nos cabe aqui 
discutir, não puderam realizar. 

Por tudo isso, estamos já agora, neste plenário 
do Senado da República e na Manchete, definitiva
mente resolvidos a provar, independentemente de 
comissões de inquérito, de facções ideológicas ou 
de partidos pollticos, a nossa capacidade como povo 
e a nossa viabilidade como Nação, pois a nossa 
bandeira é de otimismo, a nossa mensagem é de 
grandeza, a nossa hora e vez é de participação, já e 
aqui. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 

do Senado Federal deseja agradecer, em nome da 
Casa, a presença honrosa, nesta homenagem, do 
Sr. Carlos Sigelmann, vice-presidente da Rede Man
chete, e dos jornalistas Murilo Mello Filho, Carlos 
Chagas, Ronaldo Vidigal, Sérgio Ross. 

A Presidência se associa às homenagens aqui 
feitas à Rede Manchete, importante instrumento de 
comunicação do Pafs, marcada pelo pioneirismo, 
pela inovação e pelo profissionalismo. 

Os oradores que aqui falaram na unidade da 
diversidade de todas as tendências desta Casa bem 
demonstram o apreço do Senado· Federal à Rede 
Manchete e a tudo o que ela tem feito em favor da 
comunicação no Pais. Desejamos que ela prossiga 
cumprindo com a missão a que se propôs. 

Falar da Rede Manchete é falar de Adolpho 
Bloch. É impossfvel. falar da Rede Manchete sem fa
lar de Adolpho Blocti. Portanto, quero assinalar que 
esta Casa prestou-lhe, ainda em vida, a homenagem 
que merecia. Depois de sua morte, em reiteradas 
oportunidades, também o Senado Federal pode di
zer o que sempre significou Adolpho Bloch para este 
Pais, como grande jornalista, empresário e, sObretu
do, como personalidade admirável que acreditava no 
Brasil e dava exemplo, a todos nós, de seu otimismo 
em relação ao futuro de nossa Pátria. 

Em nome do Senado Federal, mais uma vez, 
agradeço a presença de todos que aqui estão. 

Suspendo a sessão para que possamos, em 
seguida, concluir os trabalhos desta tarde. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 15h51min, a sessão é reaberta 

às 15h56min.) 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Está rea

bertura a sessão. 
Sobre a mesa expediente que será lido pelo Sr. 

1° Secretário em exercício, Senador Renan Calhei-
ros. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado: 

N• 178, de 1996 (n• 494196, na origem), de 4 
do conrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 8, de 1994 (n• 1.374191, na Casa de origem), que 
revoga os parágrafos únicos dos art. 213 e 214 do 
Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, sancionado e transfonmado na Léi n• 
9.281, de 4 de junho de 1996. 

Submetido à deliberação do Senado Federal a 
escolha de nome indicado para cargo cujo provimen
to depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM NO 179, DE 1996 
(n• 495196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Feâeral, 
De confonnidade com o art. 84, inciso Vil, da 

Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, in
ciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pes
soal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 
93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 53, inciso 
I, allnea •a•, e no art. 54, do Anexo I ao Decreto n• 
1. 756, de 22 de dezembro de 1995, submeto à apre
ciação de Vossas Execelências a escolha, que de
sejo fazer, do Senhor Luiz Jorge Rangel de Castro, 
Miistro de Primeira Classe, da Carreira de Diploma
ta, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República da Tunísia. 

Os méritos do Embaixador Luiz Jorge Rangel 
de Castro, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa 
infonmação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasma, 4 de junho de 1996.- Fernando Hen
rique Cardoso. 
EM NO 250 I DP/ARC/G- MREIAPES 

Brasília, 29 de maio de 1996 
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Excelentfssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

De acordo com o art. 84, inciso Vil, da Consti
tuição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos 
arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Servi
ço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1° 
de óutubro de 1986, no art. 53, inciso I, alínea "a", e 
no. art. 54, do Anexo I ao Decreto n• 1 .756, de 22 de 
dezembro de 1995, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Sena
do Federal destinada à indicação do Senhor Luiz 
Jorge Rangei de Castro, Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da T uni-
sia. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o pais e currlculum Vltae do Embaixador 
Luiz Jorge Rangel de Castro, que, juntamente com a 
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa 
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal 
para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, Sebastião do Rego Barros
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae 
LUIZ JORGE RANGEL DE CASTRO 
Roma/Itália (brasileiro, de acordo com o artigo 

69, inciso III, da Constituição de 1891), 28 de de
zembro de 1933. 

Filho de Sylvio Rangei de Castro e Louise Ran
gel de Castro. 

Bacharel do Ensino Secundário, Faculdade de 
Letras, Universidade de Caen, França. 

Bacharel em Relações Internacionais, Instituto 
de Estudos Pohlicos, Universidade de Paris. 

Diplomado em Direito Internacional Público, em 
pós-graduação, Faculdade de Direito, Universidade 
de Cambridge, lnglatarra. 

"Proliciency Certificate in English", Universida
de de Cambridge. 

Diploma da "Davies School of English", Cam
bridge. 

Diplomado pela Academia de Direito lntema
cional, Haia. 

Curso de Comunicação de Massa e Relações 
Públicas, Universidade Americana de Beirute. Pro
fessor de Promoção Comercial no Curso de Prática 
Diplomática e Consular, IRBr, 1975. 

Professor nos Cursos de Treinamento de Es
pecialistas em Promoção Comercial (CITRE) do 
MRE-CENDEC, Brasflia, 1976178. 

Seminário sobre "Impacto do Desenvolvimento 
Tecnológico Computacional", Santiago. 

Terceiro-Secretário, 7 de dezembro de 1961. 
Segundo-Secretário, merecimento, 26 de julho 

de 1966. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 1• de janeiro 

de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 1 O de novembro de 

1975. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 2 

de março de 1979.
0 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 19 
de dezembro de 1990. 

Assistente do Chefe da Divisão da África, 
1964/65. 

Chefe, interino, da Divisão da África, 1964. 
Auxiliar do Chefe do Departamento de Promo

ção Comercial1973175. 
Assessor do Chefe do Departamento de Pro

moção Comercial, 1973175. 
Assessor do Chefe do Departamento de Pro

moção Comercial, 1975. 
Coordenador do Convênio ltamaraty-IPEA, 

1973176. 

Chefe da Divisão de Estudos e Pesquisas de 
Mercado, 1976/80. 

Chefe do Departamento de Coopenação Cienti
fica, Técnica e Tecnológica, 1988. 

Diretor Executivo da Agência Brasileira de 
Cooperação, 1988. 

Chefe do Departamento de Promoção Comer-
cial, 1988/92. 

Dacar, Terceiro Secretário, 1962/63. 

Dacar, Encarregado de Negócios, 1963. 

Haia, Terceiro Secretário, 1966. 

Haia, segundo Secretário, 1966/1969. 

Haia, Chefe do Seoom, 1966/1969. 

Beiruta, Segundo Secretário, 1966/69. 

Beirute, Chefe do Seoom e Encarregado do 
Serviço Consular 1969172. 

Madri, Ministro-Conselheiro, 1980/82. 

Madri, Encarregado de Negócios, a:L, 1982. 

Riade, Encarregado de Negócios, 1987. 

Santiago, COnsui-Geral 1983/88. 

São José, Embaixador, 1992196. 

À disposição do Ministro de Negócios Estran
geiros do Senegal, durante a visita oficial do Presi-
dente do Senegal ao Brasil, 1964. , · 
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Missão Comercial Brasileira à África Ocidental, 
1965 (Secretário-Executivo). 

Seminário sobre Organização de Serviços Na
cionais de Informação Comercial, Centro de Comér
cio Internacional Unctad/Gatt, Genebra, 1972. 

Reunião do Grupo de Peritos Governamentais 
em Promoção das Exportações, Centro lnterameri
cano de Promoção das Exportações (CIPE/CIES), 
Bogotá 1973 (chefe da delegação brasileira). 

À disposição do Chefe da Delegação ·do Méxi
co às cerimônias de posse do Presidente Ernesto 
Geisel, 1974. 

11 Sessão da Comissão Mista Teuto-Brasileira 
de Cooperação Económica; Brasileira, 1975 (mem
bro da delegação brasileira). 

À disposição do Chefe da Delegação de E! Sal
vador às cerimônias de posse do Presidente João 
Figueiredo, 1979. 

III Reunião da Comissão Mista Brasil-Espanha, 
Brasflia, 1979 (membro da delegação brasileira). 

I Reunião da Comissão Mista de Coordenação 
Brasileiro-Mexicana, Brasnia, 1979 (Coordenador da 
Delegação brasileira na Subcomissão Eoonõmica e 
Comercial). 

X Reunião da Comissão Especial Brasileiro-Ar
gentina de Coordenação (CEBAC), Buenos Aires, 
1979 (Subchefe da Delegação Brasileira). 

VI Sessão da Comissão Mista Teuto-Brasileira 
de Cooperação Económica, Bonn, 1979 (subchefe 
da delegação brasileira). 

XXX Sessão do Conselho de Administração do 
PNUD, Genebra, 1988 (chefe da delegação brasilei
ra). 

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Bélgica de 
CooperaçãoCientrfica, Tecnológica e Industrial, Bru
xelas, 1988 (chefe da delegação brasileira). 

III Sessão da. Comissão Mista Brasil-República 
Popular da China de Cooperação Cientifica e Tecno
lógica, Pequim 1988 (chefe da delegação brasileira). 

VIII Reunião lntergovernamental de Coopera
ção Técnica Brasil-Japão, Tóquio, 1988 (chefe da 
delegação brasileira). 

VIl Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, 
Bagdá, 1988 (membro da delegação brasileira). 

·o Presidencialismo na América e no ·Brasil", 
tese de graduação, Instituto de Estudos Polfticos da 
Universidade de Paris. 

"Os Princfpios Legais do Sistema Panarnerica
no•, tese de pó5-9raduação, Faculdade de Direito 
da Universidade de Cambridge. 

Membro da Sociedade Americana de Direito In
ternacional, Washington. 

Assessor do Departamento Eoonõmico da 
Shell Brazil Limited, 1958. 

xos. 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 
Ordem Nacional, Oficial, Senegal. 
Ordem de Oranges Nassau, oficiai Pafses Bai-

Ordem de Bernardo OHiggins, Comendador 
Chile. 

Prêmio Ministro - Lafayette carvalho e Silva, 
IRBr. 

Prêmio Rio-Branco e Medalha de Verrneil, 
CPCDIIRBr. 

Stéllo Marcos Amarante, Dlretor-Geral do De-
partamento do Serviço Exterior. 

TUN[SIA 
I - Dados Básicos 
Nome do pafs: República da Tunfsia 
Capital: Tunis 
Principais cidades: Sfax, Ariana, Sousa, Bizerte. 
Área: 163.61 O Km2 
População: 8.900.000 (est 1995} 
Data nacional: 20 de março (Independência} 
Presidente: Zine El Abdine Ben Ali 
Primeiro-Ministro: Harned Karout 
Ministro das Relações Exteriores: Habib Ben 

Yahia 

ta 

Embaixador do Brasil: Lindo~o Leopoldo Collor 

Embaixador em Brasma: Mohamed Bachrouch 
Sistema de Governo: República parlarnentaris-

Economia 
PIB: US$12,784.00 bilhões (1993} 
Taxa de crescimento: 4,8% (1992} 
Renda per ceplta: US$1,720.00 (1993} 
Taxa de conversão (US$ dinar tunisiano}: US$ 

0,9844 =TO 1 ,00 
n;,.. • .,.....,,,;....;;,...-1,.. CIR· 
L.II;:)LIIUUI\'Q"-' uv 1 o...-. 

Setor Primário: 18% 

Setor Secundário: 31% 
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Setor Terciário: 51% 
Exportações:US$4,0 bilhões (1992) 

lmportações:US$6,4 bilhões (1992) 
Balança Comerciai:US$2, 11 bilhões (1991) 
Principais produtos exportados: petróleo e deri-

vados fosfatos, fertilizantes, têxteis, óleo de oliva, 
vestuário. 

Principais produtos importados: maquinaria. 
ferro, aço, açucar, trigo. 

Principais parceiros: França, Itália, Alemanha. 
Dfvida extema:US$8,7 bilhões (1993) 
Comércio com o Brasil 
Importações brasileiras:US$20.618.884,00 

(1995) 
Exportações brasileiras:US$20.534.882,00 

(1995) 
DéficitUS$84.002,00 (1995) 
Principais produtos brasileiros exportados: óleo 

de soja, açúcar refinado, laminados de ferro/aço e 
farelo da extração do óleo de soja. 

Principais produtos tunisianos importados: los
fatos, superfosfatos e outros adubos e fertilizantes. 

11- Politica lnlerna 
Protetorado françês até 1956, a Tunisia tomou

se república independente naquele ano. No regime 
parlamentarista adotado, o Presidente da República 
exerce mais poderes que o Chefe de Governo. 

Em 1991, o Governo tunisiano conseguiu dar 
conteúdo ao "Pacto Nacional", idealizado pelo Presi
dente Ben Ali, que permitiu a legalização dos parti
dos de oposição, constituindo-se o partido "Eh-Nah
da", extremista e inspirado no fundamentalismo islã
mico de influência iraniana. Registra-se tranquilidade 
no quadro da pol~ica interna do pais. Em 9.4.94, 
Ben Ali deu inicio a seu segundo mandato. Candida
to único, foi eleito por 99,91% dos votos, havendo-se 
verificado nivel de participação de quase 95%. Des
de 1989, o Governo tunisiano vem realizando um 
programa de privatização e de liberalização da eco
nomia, principalmente no que se relere à eliminação 
de barreiras tarifárias sobre o setor externo. 

III - Política Externa 
A pol~ica externa tunisiana é marcada por uma 

atuação moderadora de tendência à universalização. 
Sede da Organização para a Libertação da Palestina 
(OLP) até o primeiro semestre de 1994, Túnis conti
nua abrigando instâncias de política externa e de de
fesa da Organização, após a instalação de Yasser 
Arafat em Gaza, conforme estabelecem os acordos 
de paz assinados enlre a OLP e Israel. 

Acompanhando com atenção os desdobramen
tos do processo de paz para o Oriente Médio, o Go
verno tunisino vern-se aproximando discretamente 
de Tei-Aviv, embora com a cautela de não deixar 
margem a que se interprete essa iniciativa como 
uma "traição" à OLP. Túnis deseja, basicamente, in
serir-se no novo contexto político regional, procurando 
apresentar-se como o país àrabe-muçulriiano mais 
apto a desempenhar papel de interlocutor privilegiado 
do Ocidente no Oriente Próximo, ou de intermediário 
mais bem qualificado entre esses dois mundos. Nessa 
perspectiva, desponta também a vertente económica 
dos interesses tunisinos na normalização de suas rela
ções com Israel, que lhes possibilitaria participar de 
amplo processo de desenvolvimento económico no 
âmbito da bacia do Mediterrâneo. A Tunísia e a União 
Européia assinaram, em 17 de julho de 1995, o Acordo 
de Cooperação Euro-Medijerrãnea, que prevê a cria
ção progressiva de uma Zona de Livre Comércio, no 
prazo de 12 anos. 

No contexto do Magrebe, registra-se a recente 
(outubro de 1994) deterioração das relações bilate
rais entre Tunísia e Marrocos, em razão do trata
mento vexatório dispensado a cidadãos marroquinos 
na Tunísia e diante do alegado favorecimento dado 
por este último pafs à Delegação saaraoui que parti
cipou da Conferência da OUA, em Túnis, no mês de 
junho de 1995. 

Fundadora e integrante ativa do Grupo dos 77. 
a Tunísia atribui-lhe relevância na articulação das 
posições conjuntas dos pafses em desenvolvimento. 
Coincidentes em tese, sobre a relevância do G-77, 
as posições do Brasil e da Tunfsia discrepam quanto 
à operacionalidade do Grupo. O Governo tunisino 
nutre interesse pelos temas de meio ambiente, em 
particular no que tange à transformação de parcelas 
da dívida externa em créditos e/ou financiamentos 
de projetes de desenvolvimento. 

De 1979 a 1990, a Tunfsia abrigou a sede da 
Liga dos Estados Árabes. 

IV- Relações com o Brasil 
A Embaixada da Tunfsia em Brasnia - a pri

meira daquele pais na América Latina - foi instalada 
em 1989. No plano político, as relações Brasil-Tuní
sia têm sido corretas e construtivas. Comprovam o 
adensamento das relaÇÕes bilaterais as recentes tro
cas de visita de alto nível. 

- visrta a Brasnia do Chanceler Habib Boula
res, "m novembro de 1990; 

- visita ao Brasil do Chanceler Ben Yahia 
(1992), chefiando a Delegação da Tunisia à Conte-
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rência para o Meio-Ambiente e o Desenvolvimento 
(Rio-92); 

- visita a Túnis do Chanceler Francisco Resek, 
em fevereiro de 1992, e do Ministro da Agricultura, 
Antônio Cabrera, em 1992. 

Menciona-se, ainda, o encontro entre o então 
Chanceler Celso Lafer e o atual Chanceler tunisiano, 
Habib Ben Yahia, no âmbito da XLVII AGNU. 

No que diz respeito aos acordos bilaterais, por 
fim, cumpre destacar que, em sua visita a Brasma, o 
ex-Chanceler Boularês assinou o "Acordo para a 
Criação de uma Comissão Mista de Cooperação". 

Altas autoridades tunisianas, incluídos o Pres~ 
dente Ben Ali e o Chanceler Habib Ben Yahia, têm de
monstrado interesse em efetuar visita olicial ao BrasiL 

No plano económico, a cooperação bilateral 
está aqué'11 das potencialidades de ambos os pai
ses. O intercâmbio bilateral é tradicionalmente favo
rável ao Brasil, havendo registrado, em 1993, suará
vil de US$19,4 milhões. O Governo tunisiano apoiou 
a eleição do Brasil, em 1992, para o CSNU. Apóia a 
reforma da Carta da ONU, visando ao fortalecimento 
da AGNU, e a ampliação do CSNU. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N• 394/96, de 29 de maio de 1996, do Ministro 
da saúde, referente ao Requerimento n• 329, de 
1996, de informações, do Senador Romeu Tuma. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 
N• 550/96, de 31 de maio de 1996, do Ministro 

do Planejamento e Orçamento, referente ao Reque
rimento n• 412, de 1996, de informações, do Sena
dor Ernandes Amorim. 

As informações referentes aos itens 1 
e 2 foram encaminhadas, em cópia, ao re
querente. 

O requerimento aguardará na Secreta
ria-Geral da Mesa as informações relativas 
aos itens 3 e 4. 

PARECERES 

PARECERES NOS 290,291 E 292, DE 1996 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 
1991 (n• 2.838/89, na origem que 'dá nova redação 

a dispositivos da Lei n• 3.857, de 22 de dezembro de 
1960, que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dis
põe sobre a regulamentação do exercício da profis
são de músico, e dá outras providências". 

PARECER N° 290, DE 1996 
(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

Relator:. Senador Wilson Martins 

De autoria do ilustre Deputado Max Rosen
mann, o projeto em tela tem por objetivo alterar al
guns dispositivos da Lei n• 3.857. de 22 de dezem
bro de 1960 que cria a Ordem dos Músicos do Brasil 
e dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
músico. 

A proposição introduz mudanças sobre o pro
cesso de eleição dos membros do COnselho Fede
ral, além de estabelecer a duração do mandato. 

Determina a elevação de seis para vinte e um 
o número de membros dos Conselhos Regionais, a 
serem eleitos através de eleição direta, em assem
bléia dos músicos inscritos em cada região. 

Cria a obrigatoriedade do exercício d<T voto, 
bem como a discriminação dos cargos de Diretoria 
com um mandato de dois anos, sendo permttida 
apenas uma reeleição. 

Por fim, o projeto institui o exame de habilita
ção junto à Ordem dos Músicos que se dedicam ao 
gênero de música popular e veda a expedição de 
carteiras diferenciadas. 

Antes de entrarmos na análise do mérito do 
projeto, cumpre-nos ressaltar que, segundo nosso 
entendimento, a proposição fere o art. 61, § 1°, alí
nea e da Constituição FederaL 

Nesse sentido, opinamos que seja ouvida a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania quanto 
à constitucionalidade do projeto em relação ao que dis
põe o supracitado dispositivo constitucionaL 

Sala das Comissões, 17 de junho de 1992. -
Almlr Gabriel, Presidente - Wilson Martins, Rela
tor- Nabor Júnior - Lucfdlo Portella - Cid Sabóla 
de carvalho - Joio Rocha - Ronaldo Aragão -
Francisco Rollemberg - Nelson carneiro - Joio 
Calmon - Nelson Wedekin - Carlos Patrocínio -
Onofre Qulnan- Áureo MeUo. 

PARECER N" 291, DE 1996 

(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania) 

Relator: Senador Ronaldo Cunha Uma 
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Despachado inicialmente à Comissão de As
suntos Sociais, remeteu-se o projeto de lei em epf
grafe a esta Comissão para examinar sua constitu
cionalidade. 

Sem analisar o mérito, aquele colegiado enten
deu que a proposição fere o art. 61, § 1°, inciso 11, 
alínea e, da Constituição Federal, e opinou pela au
dição da Comissão de Constituição, Justiça e Cid~
dania. Sobre a proposta em tela foi oferecido pare
cer pelo ilustre Senador Élcio Álvares, não apreciado 
no ãmbito desta Comissão, e a mim redistribuído 
para relatar. 

Plenamente de acordo com a opinião nele ma
nifestada, adoto integralmente o mencionado pare
cer oferecendo ao exame desta Comissão. 

•o projeto de lei sob exame propõe várias mo
dificações na Lei n• 3.857, de 22 de dezembro de 
1960, que instituiu a Ordem dos Músicos do Brasil e 
dispOs sobre o exercfcio da profissão de músico. 

As aHerações propostas podem ser assim sin
tetizadas: 

a) a eleição dos membros do Conselho Féderal 
dos Músicos passa a ser realizada por uma assem
bléia de que participarão todos os Presidentes dos 
Conselhos Regionais; 

b) fixa-se em dois anos a duração do mandato 
dos membros do Conselho Federal; 

c) as eleições do Conselho Federal reallzar-se
ão no prazo de sessenta dias após as eleições dos 
Conselhos Regionais; 

d) todos os Conselhos Regionais passam a ser 
integrados por vinte e um membros, inde
pendentemente do número de músicos neles inscri
tos; 

e) determina que as eleições para os Conse
lhos Regionais e respectivas Diretorias serão dire
tas; 

f) o mandato dos membros dos Conselhos Re
gionais deixa de ser honorifico e privativo de brasi
leiro nato ou naturalizado, passando de três para 
dois anos sua duração, permitindo-se apenas uma 
reeleição, abolida a renovação anual de um terço; 

g) extingue as carteiras diferenciadas de músi
co, adotando-se uma única que permite o exercfcio 
da profissão em todo o Território Nacional; 

h) permite a inscrição de músicos que prati
quem o gênero popular, mediante exame por banca 
examinadora constitufda de professores capacitados e 
escolhidos pelas Diretorlas dos Conselhos Regionais. 

Não havendo dissenso a respeito do mérito da 
proposição, passemos ao exame de sua constitucio
nalidade no ponto relativo à iniciativa legislativa. 

Em regra, a iniciativa das leis é de competên
cia concorrente, a teor do caput do art. 61 da Cons
tituição Federal. Nas exeeções, encontr;;.;n-se algu
mas matérias reservadas à iniciativa de determina
das autoridades ou órgãos, corl10, por exemplo, as 
referidas nos arts. 61, § 1° e 96, inciso 11, da Carta 
Polftica. 

De fato, estatui o art. 61, § 1°, inciso 11, alínea 
'e, da CF, que são de iniciativa privativa do Presiden
te da República as lei que disponham sobre criação, 
estruturação e atribuições dos Ministérios e Órgãos 
da administração pública. 

Para saber se a iniciativa é concorrente ou pri
vativa, taz-se mister descobrir se a Ordem dos Músi
cos do Brasil constitui, ou não, órgão da administra
ção pública federal. 

A Administração Pública Federal se compõe da 
administração direta e indireta, incluindo-se na últi
ma as autarquias, as fundações, as empresas públi
cas e as sociedades de economia mista. 

As Ordens e os Conselhos Profissionais, ainda 
que criados ou autorizados por lei; não reúnem as 
carac:terfsticas de entidade autárquica compreendida 
na Administração Pública. São entidades normativas 
e fiscalizadoras do exercfcio das profissões liberais, 
colaborando com o Estado nesse particular. No Di
reito Administrativo Brasileiro, tais entidades se 
agrupam entre os denominados entes de coopera-
ção. 

Sobre o tema preleciona o jurista Themfstocles 
Brandão Cavalcanti: 

• Algumas entidades existem que esca
pam à estrutura geral dos órgãos adminis
trativos. São organizações privadas, mas 
criadas por lei e que gozam de certas prer
rogativas e a que se atribuem finalidades 
mais próximas dos serviços públicos, do que 
mesmo privados e lucrativos. Não se con
fundam com o serviço público quanto à sua 
estrutura e subordinação aos órgãos hierar
quizados da administração, mas deles se 
aproximam quanto aos objetivos e finalida
des... Vivem, essas entidades, dentro da 
zona cinzenta que sofre a influência do direi
to administrativo, embora privadas, por natu
reza, origem e estrutura jurídica. • 

Mais enfática é a lição do Mestre Hely Lopes 
Meirelles. Diz ele: 

"Realmente, os Entes de Cooperação, 
na sistemática da Lei da Reforma, não se 
enquadram entre os órgãos integrados na 
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Administração di reta nem entre as entidades 
compreendidas na Administração indireta 
(autarquias, empresas públicas e sociedade 
de economia mista, exclusivamente). Toda
via, existem, e em grande número, na Admi
nistração Federal, cooperando com o Gover
no na realização de atMdades técnicas, 
cientfficas, educacionais, assistenciais e ou
tras que refogem dos misteres burocráticos 
das repartições estatais centralizadas. Dar 
por que preferimos agrupá-los sob a deno
minação genérica de Entes de Cooperação 
- Direito Administrativo Brasileiro, 11• edi
ção, SP, págs. 660 e 661." 

Como exemplo trpico de Entes de Cooperação, 
o mencionado autor cita os Serviços Sociais AutOno
mos (Sesi, Sesc, Senai, Senac) e as entidades disci
plinadoras das profissões liberais (Ordens e Conse
lhos Profissionais). 

Demonstrado que a Ordem dos Músicos do 
Brasil não constitui órgão da Administração Pública 
Federal, mas apenas ente de cooperação com o Es
tado, resulta inequrvoca a juridicidade da iniciativa 
parlamentar sobre a matéria de que cuida o projeto, 
com fundamento no arl 61. caput da Constituição 
Federal, que prevê a competência concorrente. • 

Em face do exposto, somos pela remessa do 
Projeto de Lei da Câmara n• 87, de·1991, à Comis
são de Assuntos Sociais, que compete originaria
mente examinar o mérito, opinando pela sua juridici
dade e constitucionalidade. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 1995. 
- triz Rezende, Presidente - Ronaldo Cunha Uma, 
Relator - José lgnáclo - Pedro Simon - José E. 
Outra - Ramez Tebet- Guilherme Palmeira- Epl
taclo cafeteira - José Fogaça - Ney suauuna -
Bernardo Cabral - Edlson Lobão - Lúcio Alclln
tara- Roberto Requlão- Romeu Tuma 

PARECER N" 292, DE 1996 

Da Comissã~ de Assuntos Sociais- CAS 

Relator: Senador Joal de Hollanda 

I. Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1991, 
que "Dá nova redação a disposttivos da Lei n• 3.857, 
de 22 de dezembro de 1960, que cria a Ordem dos 
Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação 
do exercfcio da profissão de músico, e dá outras 
providências•, é de autoria do ilustre Deputado Max 
Rosenmann. 

São alterados pela proposição os arts. 4°, 17 e 
28 e revogados os arts. 12, 24, 25 e o inciso V do 
art. 21. 

As modificações propostas objetivam, em sfn
tese, que: 

a) a eleição dos membros do Conselho Federal 
dos Músicos se dê. através de assembléia, com a 
participação de todos os presidentes dos Conselhos 
Regionais; 

b) seja de dois anos a duração do mandato 
dos membros do Conselho Federal; 

c) as eleições do Conselho Federal realizem
se no prazo de sessenta dias após as eleições dos 
Conselhos Regionais; 

d) as chapas concorrentes às eleições discrimi
nem os cargos da di reteria; 

e) o número dos integrantes dos Conselhos 
Regionais passe a ser o mesmo - vinte e um -, in
dependentemente do número de músicos neles ins
critos; 

f) sejam diretes as eleições para os Conselhos 
Regionais e respectivas diretorias, com a especifica
ção dos cargos, pelas chapas concorrentes; 

g) o mandato dos membros dos Conselhoil Re
gionais deixe de ser honorifico e privativo de brasi
leiros nato ou naturalizado e tenha duração de dois 
anos, permitindo-se apenas uma reeleição, abolida a 
renovação anual pelo terço; 

h) seja unificada a carteira profissional que ha
bilitará os músicos, sendo vedada a expedição de 
carteiras diferenciadas, bem como seja suprimida a 
exigência de visto do presidente do Conselho Regio
nal da jurisdição da carteira profissional do músico 
que tiver que exercer temporariamente sua profissão 
em outra região; 

I) seja dispensada a obrigatoriedade de reque
rer inscrição no Conselho Regional do Estado, que 
não aquele em que o músico estiver inscrito, se lá 
estiver exercendo a profissão por mais de noventa 
dias. 

J) a inscrição na Ordem seja estendida aos que 
praticarem o gênero popular, mediante exame pe
rante banca examinadora integrada por profisssio
nais capacitados e escolhidos pelas diretorias dos 
Conselhos Regionais. 

Na sua justificativa, o autor do projeto argu
menta 

"Com eleito, busca a proposição atuali
zar e corrigir distorções contidas em deter
minados dispositivos da Lei n• 3.857, de 22 
de dezembro de 1960. Assim, prevê o proje
to o processo de eleições para os Conse-
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lhos Federal e Regionais dos Músicos, tor
nando-o modema e mais democrático. 
Como seqüência, dispõ.:.-se também sobre o 
tempo de mandato dos membros dos referi
dos Conselhos e sua composição, bem as
sim sobre as chapas que concorrerão às 
eleições.' 

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi apro
vado à unanimidade na Comissão de Constituição e 

' justiça e de Reda~o· e com emendas na Comissão 
de Educação, Cultura e Desporto. 

No âmbHo da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania do Senado Federal, a proposição re
cebeu parecer pela juridicidede e constHucionaUda
de, sendo remetida a esta Comissão Temática, para 
pronunciamento de mémo. 

~ o relatório. 

11 - Voto do Relator 

Compete à Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado Federal, nos termos do art 100, I, do Regi
mento lntemo, manUestar-se sobre o mérito do pro
jeto em exame. 

Inicialmente, vale lembrar que qualquer dúvida 
acerca da adminissibilidade constitucional de pre
sente proposição está superada, uma vez que a Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, mani
festou-se pela juridicideda e conslilucionalidade de ma
téria Como não houlle recurso ao Plenário, a decisão 
tomou-se deliritiva, não COlo opeti ido a esta comissão re
tomar a ãscoO"São sobre aspectos desta natureza. 

Faço este registro, porque recebi diveosas ma
nifestações, inclusive do Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, Maestro 
Wilson Sandoli, no sentido de que o projeto seria in
consticional por vrcio de iniciativa. Sobre este tema 
já se manifestou o Senado Federal, quando da vota
ção do Projeto de Lei da Câmara n• 88, de 1994, de 
autoria do eminente Deputado Ulysses Guimarães, 
que alterava disposHivos relativos à lei de regência 
da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB, sendo o 
mesmo sancionado pelo Presidente da República, 
transformando-se na Lei n• 8.906, de 1994. 

No que tange o mémo, o primeiro ponto a ser 
analisado diz respeito ao processo de eleição dos 
membros do Conselho Federal. A regra aluai dispõe 
que os mesmos serão eleitos por escrutrnio secreto 
e maioria absoluta de votos, em assembléias de de
legados dos Conselhos Regionais. O texto do proje
to sugere que a eleição ocorra em assembléia geral 
de que participarão todos os Presidentes dos Con
selhos Regionais. 

A participação de delegados dos Conselhos 
Regionais no processo eleitoral apresenta-se mais 
democrática, evitando a concentração demasiada de 
poderes nas mãos dos Presidentes dos Conselhos 
Regionais. Todavia, a eleição de apenas um delega
do por conselho é pouco representativa, devendo 
estabelecer-se um mrnimo de três e um máximo de 
nove delegados, ampliando a participação dos músi
cos inscritos. 

O projeto propõe que seja permitida apenas 
uma reeleição para membro do Conselho Federal, 
no que estamos de acordo. PermHir-se a reeleição 
ilimitada de membros de conselhos profissionais não 
se coaduna com os princrpios democráticos, dentre 
os quais a alternância no poder. Se ao próprio Presi
dente da República e demais chefes do Poder Exe
cutivo é vedada a reeleição, inexiste motivo par que 
se possibilite reeleições sucessivas nestes órgãos. 

Busca-se introduzir no § 2" do art 4° sistema 
eleitoral que obriga a inscrição de chapas, onde de
verão estar discriminados os cargos da diretoria. A 
atual diretoria do Conselho Federal insurge,se contra 
o modelo, que reputa retrógrado e restmivo à participa
ção da minoria. Entendo, particularmente, que a demo
cracia pressupõe o debate de idéias e a apresentação 
de programas. O anonimato não contribui para o farta.. 
lecimento do sistema. que deve. ser o mais transparen
te. passivei. Assim, acolho a proposta constante do 
projeto, para que a eleição seja por chapas, discrimi
nando-se os ocupantes dos cargos da diretoria. 

No que se refere ao prazo, o mesmo deve ser 
dilatado para 120 dias, após a realização das eleiçõ
es para os Conselhos Regionais. 

O art 11 estabelece o número fixo de 21 mem
bros para compor os Conselhos Regionais, o que 
representa um nivelamento pelo máximo permitido 
na legislação atual. O simples aumento do número 
de membros dos Conselhos Regionais não é solu
ção adequada para os problemas existentes. Seria 
esdrúxulo imaginar que num determinado Conselho, 
com apenas 50 inscmos, sejam necessários 21 
membros, ou seja, um membro para cada 2,5 inscri
tos. Analisando a redação original, sugiro que se 
processe uma atteração, apenas em relação a nú
mero mrnimo, que passaria para 9 (nove), com
preendendo a faixa mrnima de até 150 inscmos, 
mantendo-se as demais inalteradas. 

O projeto de lei, no art 11, veda qualquer dis
criminação entre portadores de carteiras diferencia
das. Entendo, particularmente, que o direito de votar 
deve ser garantido a todo o músico com inscrição no 
Conselho, vedada qualquer distinção. 
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Entretanto, para ser eleito membro dos respec
tivos Conselhos, deve o candidato preencher os req
uisitos legais, dentre os quais estar habilitado tecni
camente. Como se trata de órgão instttucional desti
nado à fiscalização do exercício profissional, não se 
concebe que profissionais sem qualificação técnica 
possam exercer esta função. 

A redação do art. 17 estabelece queo músico 
inscrito regularmente poderá exercer a profissão em 
todo o País. A legislação aluai não veda essa possi
bilidade. O exercício de qualquer profissão é garanti
do em todo o- território nacional, exigindo-se, ape
nas, o visto do conselho local. Neste particular, te
nho discordância. A profissão de músico tomou-se 
uma atividade de interesse geral e nacional, princi
palmente quando as suas obras artísticas alcançam 
sucesso. Exigir-se o visto para apresentação em 
cada Estado é um excesso de burocracia. 

Para atenuar esta situação, propomos que o 
músico ou o responsável pela produção de seu es
petáculo, simplesmente oficie ao Conselho local, 
como ocorre, por exemplo, com os advogados. Con
tudo, mesmo para os advogados existe um limite. 
Assim, se for intenção do profissional músico o exer
cício constante de sua atividade em outro Estado em 
que não esteja inscrito, ou em diversos Estados, 
com mais de três. apresentações mensais em cada 
um, deverá requerer ao Conselho Federal inscrição 
suplementar, de âmbito nacional, mediante o paga
mento da respectiva taxa. 

Os acréscimos que se pretende fazer ao art. 28 
são pertinentes, pois os que praticam o gênero po
pular devem ter a oportunidade de serem reconheci
dos por sua capacidade e habilitação técnica, mes
mo que não tenham freqüentado as escolas e os 
conservatórios de música. 

Em decorrência das alterações promovidas 
pelo projeto, foi necessário adaptar outros dispositi
vos da Lei n• 3.857, de 1960, como se poderá obser
var da leitura do substitutivo. 

Por fim, acrescentou-se algumas regras relati
vas ao processo eleitoral nos Conselhos, fruto de 
sugestões óiiundos de correspondência que recobe
mos e que toma a participação dos músicos mais 
efetiva e democrática. 

No art.2• do projeto estabeleceu-se uma regra 
de transição, pois entendo que seu conteúdo é in
constitucional. A supressão de mandatos dos mem
bros dos respectivos Conselhos, eleitos regularmen
te e na forma da lei, decorrente da determinação le
gal para realização de novas eleições, merece trata-

menta jurídico diferenciado, para se evitar a lesão do 
direito adquirido. 

Em face do exposto, opino pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1991, nos ter
mos do seguinte substitutivo. 

EMENDA N°1-CAS (SUBSTITUTIVO) 

Altera a Lei n• 3.857, de 22 de de
zembro de 1960, que "cria a Ordem dos 
Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu
lamentação do exercício da profissão de 
músico e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os arts. 4°, 62, 11, 12, 17, 23 e 28 da Lei 

n• 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que 'cria a 
Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu
lamentação do exercício da profissão de músico e 
dá outras providências•, passa a vigorar com as se
guintes alterações: 

• Art. 4° O Conselho Federal dos Músi
cos será composto de 15 (quinze) membros 
e 15 (quinze) suplentes, brasileiros natos ou 
naturalizados. • 

§ 1• Os membros do Conselho Federal 
serão eleitos por escrutfnio secreto e maio
ria absoluta de votos, em assembléia dos 
delegados dos Conselhos Regionais. 

§ 2° As eleições do Conselho Federal 
realizar-se-ão no prazo de 120 (cento e vin
te) dias após as eleições dos membros dos 
Conselhos Regionais. 

§ 3" A assembléia dos delegados dos 
Conselhos Regionais será constituída de de
legados eleitos na seguinte proporção: 

I - 1 (um) delegado para os Conselhos 
Regionais com até 150 (cento e cinqüenta) 
músicos inscritos; 

11 - 2 (dois) delegados para os Conse
lhos Regionais que tiverem de 151 (cento e 
cinqüenta e um) até 300 (trezentos) músicos 
inscritos; 

III - 3 (três) delegados para os Conse
lhos Regionais com mais de 300 (trezentos) 
músicos inscritos. 

Art. 6° O mandato dos membros do 
Conselho Federal dos Músicos será honorífi
co e durará 3 (três) anos. 

Art. 11. Os Conselhos Regionais serão 
compostos de 9 (nove) membros, quando o 
Conselho tiver até 150 (cento e cinqüenta) 
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mus1cos inscritos; de 15 (quinze), até 300 
(trezentos) músicos inscritos; e de 21 (vinte 
e um), quando exceder desse número. 

Art. 12. Os membros dos Conselhos 
Regionais dos Músicos serão eleitos em es
crutfnio secreto, em assembléia dos inscri
tos de cada região que estejam em pleno 
gozo de seus direitos, vedada a discrimina
ção que esclua qualquer inscrito do direito 
de votar. 

§ 1° As eleições para os Conselhos 
Regionais serão realizadas mediante o re
gistro de chapas, que deverá conter a discri
minação dos cargos da diretoria. 

§ 2° O mandato dos membros dos 
Conselhos Regionais será honorifico e dura
rá 3 (três) anos, permitindo-se apenas uma 
reeleição. 

§ 3° São elegfveis os que preencherem 
os requisitos legais, especialmente o dis
posto no art. 28 desta Lei. 

§ 4° A convocação para as eleições 
lar-se-à: 

I - 120 (cento e vinte) dias antes do 
término do mandato dos membros do Con
selho Regional. 

11 - por edital, publicado em jornal de 
grande circulação local; 

III - por carta simples dirigida a todos 
os inscritos; 

IV - por outros meios definidos pelo 
Conselho; 

§ 6° Será deferido um prazo mfnimo de 
20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) dias para 
a inscrição das chapas, devendo a eleição 
realizar-se no prazo de até 30 (trinta) dias 
antes do término dos mandatos dos mem
bros do Conselho Regional. 

§ 7" No prazo máximo de 15 (quinze) 
dias após o término da inscrição de chapas, 
o Conselho deverá divulgar, na forma do dis
posto nc § 5' deste artigo, a relação das cha
pas inscritas, onde deverá constar a indica
ção dos candidatos e os cargos da diretoria. 

Art. 17. ·······················-····--····--····· .. ·· 
§ 1" ···············-········-··-··········-··········· 

§ 2' No caso de o músico exercer tem
porariamente a sua profissão em outra juris
dição, deverá apenas oficiar o Conselho Re
gional da jurisdição, discriminando o perfo
do, que não poderá ser superior a 90 (no
venta) dias. 

§ 3° Se o músico inscrito no Conselho 
Regional de um Estado passar a exercer, 
por mais de noventa dias, atividade em ou
tros estados. deverá requerer ao Conselho 
Federal uma licença suplementar, que terá 
vai:dade de um ano, mediante o pagamento 
taxa a ser fixada pelo Conselho Federal. 

§ 4° Do produto da arrecadação da 
taxa a que se refere o artigo anterior 80% 
(oitenta por cento) serão rateados entre os 
Conselhos Regionais, com créditos men
sais. 

Art. 23. O voto é pessoal e obrigatório 
para todos os inscritos em toda eleição, sal
vo doença ou ausência comprovada plena
mente. 

§ 5° As eleições serão feitas por escru
trnio secreto, perante o Conselho, podendo, 
quando haja mais de duzentos votantes, de
terminar-se locais diversos para o recebi
mento dos votos, permanecendo neste 
caso, em cada local, dois diretores ou músi
cos inscritos que não sejam candidatos, 
sendo facultado às chapas inscritas a indica
ção de um fiscal para cada uma, inclusive 
as itinerantes. 

§ s• Em cada eleição, os votos serão 
recebidos durante 1 O (dez) horas contfnuas, 
pelo menos. 

Art. 28. ·······-····-····-········---············-
!) aos que praticarem o gênero popu-

lar, que deverão ser submetidos a banca 
examinadora integrada por professores devi
damente capacitados e escolhidos pela dire
toria dos Conselhos Regionais, que deverá 
divulgar o calendário anual dos exames, que 
não serão inferiores a quatro, pelo menos. 

§ 1° Aos músicos a que se relerem as 
__ alíneas f, g e I deste artigo será concedido 
certificado que os habilite ao exercício da 
profissão. 
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Art. 2' Os Conselhos Regionais da Ordem 
dos Músicos do Brasil realizarão eleições no prazo 
máximo de 180 (cento e o~enta) dias a contar da 
data de publicação desta Lei e o Conselho Federal 
convocará eleições 120 (cento e vinte) dias após 
as eleições dos membros dos Conselhos Regio
nais, conforme disposto neste artigo, observado o 
seguinte: 

I - são preservados os mandatos dos atuais 
membros dos respectivos Conselhos até se com
pletar o termo final de seus mandatos de 3 (três) 
anos; 

11 - os Conselhos funcionarão provisoriamente 
com número de membros excedente ao previsto 
nesta IE>i, até que se complete a extinção dos man
datos dos membros remanescentes; 

III - a renúncia ou o impedimento de membro 
remanescente dos Conselhos ocorrida após a reali
zação e posse dos membros eleitos em confonnida
de com esta lei, importa na extinção da vage, não 
sendo admitida a posse de suplente; 

IV - excercionalmente, na primeira eleição 
após a promulgação desta lei, não serão discrimina
dos os cargos da diretoria, que será ele~ pela totali
dade dos membros integrantes do Conselho, no pra
zo máximo de 3 (três) dias a contar da data da pos
se; 

V - não se considerará reeleito o membro re
manescente de Conselho que se candidatar para as 
eleições previstas neste artigo. "· · · 

Art. a• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 4° Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente o parágrafo único do art. 4" da Lei 
n• 3.857, de 22 de dezembro de 1960. 

Sala da Comissão, 23 de maio de 1996. - Benl 
Veras, Presidente - .Joal de Holanda, Relator -
Valmlr campelo - R-o Jucá- Waldeck Orne
las- Oamar Dias .:.....Joú Fogaça- Joio Frmça
.Júnla Marlse - Joa6 Alves - Lúcio Alclntara -
Mauro Miranda- Freitas Neto- Belo Parga- Jo
nas Pinheiro - Ant6nlo Cerloa Valadarea. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ART. :ISO, PARÁ· 

GRAFO ÚNICO DO RISF 

PARECERN' 

(Do Sanador Élclo Álvareo) 

Da COmlssAo do Constltulçlo, Justiça o Cidada

nia, sobre o Projeto de Lei do camara n' 87, do 1991, 

que •dá nova redação a dispositivos da lei n~ 3.857, 

da 22 de dezembro de 1960, •que cria a Ordem dos 
MUsicas do Brasil e dispõe sobre a regulamentação 

do axercfc!o da profissão de músico, e dá outras pro

vidêndas•. 

O Projeto de lei em epígrafe propõe várias modificações na 

Lei n° 3.857. de 22 de dezembro de 1960, que instituiu a Ordem 

dos Músicos do Brasil e dispõe sobre o exercfclo da profissão de 

músico. 

As alterações propostas podam ser assim sintetizadas 

a) a eleição dos membros do Conselho Federal dos Músi

cos passa a ser realizada por uma assembléia de que participarão 

todos os Presidentes dos ConselhoS Regionais. 

b) flxa.-se em dois anos a duração do mandato dos mem

bros do Gcnselho Fodoral. 

c) as olelç6as do Conselho FodBilll rBBHzar-se-Ao no prazo 

de sessenta dias após as e~iç:Oes dos COnseUlOs Regionais; 

d) todos os COnselhos Regionais passam a ser IntegradOs 

por vinte e wn membros, Independentemente do número de músi

cos neleS lnsctttoa; 

e) determina que as eleiç6es para os Conselhos Roglonals 

e reopectlvas Dlr8torlas serilo dlrallls; 
t) o mandato dos membros dos Conselhos Regionais deixa 

de ser honorifico e privativo de brasileiro nato ou naturalizado, 

passando de tr6s para dois anos sua duraçlo, pennltfndo-se ap& 

nas uma meteiçio, abolida a renovaçlo anual de um terço; 

g) eJj[ngue as carlahas diferenciadas de músk:o, adotan

oo.sa uma única que parmHB o exercfclo da proftsslo em todo o 

Território Nacional; 

h) ponnlta a lnsc!lç4o do músicos que pratiquem o gênero 

popular, medlanta exame por banca examinadora constituída de 

professores capacHadoo & esoolhldoo po1aa Dlretorlas dos conse

lhos Regionais. 

NAo havendo dissenso a respetto do mérito da proposição, 

passemos ao exame de sua constttuclonalldade no ponto relativo 

ii Iniciativa legislativa. 

Em regra. a iniciativa das lets é de competência concorren

te, a teor do caput do art. 61 da COnstHulçAo Federal. Nas oxceç6-
es, encontram-se algwnas matérias rasarvada.S à iniciativa de de
tennlnadas autoridades ou órgloa, oomo, por exemplo, as referi

das nos ar10. 61, § 1• o oo, Inciso 11, do carta PoliUca. 

De fato, estatul o art. 61, § 1', Inciso 11, alfnoo e, do CF, quo 

sAo do Iniciativa privado do Presidenta do República as leis quo 

disponham oobro e crlaçlo, OObUturaçAo o atribulç6es doo Mlnl&

térloo o ólllfloo do odmlnlslraçlo públlc& 

Para saber se a Iniciativa é concorrente ou prtvatlva, faz. se 

m- doooobrlr oo a Clrdam dos Músicos do Brasil constitui, ou 

nllo, órgllo do odmlnlstraçlo púl>llca foderal. 
A Admlnlstraçlo Pllbllca Focloml oe cornp&l do admlnlstra

çlo clrata e lndlreta. lndulnc:fo..sa na útuma as autarquiaa, as fun

dações, as empresas públicas e as sociedades de economia mis

ta. 
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As Ordens a os Conselhos Profissionais, ainda que criados 

ou autorizados por lei, não reúnem as caracterfsticas de entidade 

autárquica compreendida na Administração Pública. São entida

des normativas e fiscalizadoras do exercício das profissões libe

rais, colaborando com o Estado nessa particular. No Direito Admi

nistrativo Brasileiro, tais entidades se agrupam entre os denoml

nados Entes de Cooperação. 

Sobra o tema preleciona o jurista Themístodes Brandão 

Cavalcantl; 

ele: 

•Algumas entidades existem que escapam à es

trutura geral dos órgãos administrativos. São organiza

ções privadas, mas criadas por lei e que gozam de cer
tas prerrogativas e a que se atribuem finalidades mais 

próximas dos serviços públicos, do que mosmo priva

dos e lucratiVOs. Não se confundem com o seMço pú

blico quanto à sua estrutura e SUbordnaçiio aos 6rgllos 

hierarquizados da admlnlstraçilo, mas deles oe aproxi
mam quanto aos objeUvos a tlna.Udadas. VIvam, essaa 
entidades, dentro da zona dnzenta que sofre a influên

cia do direito administratiVO, embota prl\ladaa, po< natu

reza, origem e estrutura jurfdlca•. 

Mais enfática é a llçilo do Moslro Holy Lopes Meireles. Diz 

•Realmente, os Entes de COOperaçi.o, na siste

mática da Lei da Refonna. n.Ao sa enquadram entra os 

órgãos integrados na Admlnlstraçlo dlreta nem entra as 

entidades compreendidas na Admlnlstraçlo lndlreta 

(autarquias, empresas públicas o sociedado do econo

mia mista, exdusfvamonto). Todavia, existem, e em 

grande número, na Admlnistraçlo Federal, cooperando 
com o Governo na reallzaçAo do atMdades témlcas, 

cienUflcas, educacionais, assistendals o outras que re
fogem dos misteres buroctátlcos daS rapai'Uçi5es esta
tais centralizadas. Dar por que preferimos agrupá~s 

sob a denominaçAo genérica de Entes de COOperaçlo• 

-Direito Administrativo Braslleiro, 17fi edçlo, SP, págs. 

660 e 661.• 

Como exemplo tfptoo do Entes da COOporaçlo, o mendo

nado autor cita os Serviços SOCiais Au!Onornos (SESI, SESC, SE
NA!, SENAC) e as entidades dlsclpDnadore das prollssOesllberals 

(Ordens e Conselhos Profissionais). 

Demonstrado que a ordem dos Músicos do Brasil n4o 

constitui órgão da AdministraÇão Pública Federal, mas apenas 

ente de cooperação com o Estado, resulta inoqufvoca a jurld6dda

de da iniciativa parlamentar sobre a matéria de que aJida o proje

to, com fundamento no art. 61, •caput• da COnstltulçAo Federal, 

que prevê a competência concorrente. 
Em face do exposto, nosso voto é favorável à aprovação 

do Projeto de Lei da ca.mara ng 87, de 1991. 

Sala das Comissões, 17 de março de 1993. segue asslna· 

tu r a. 

LEGISLAÇÃO CIA TADA 

LEI N° 3.857 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1960 

Cria a Ordem dos Músicos do Brasil 
e dispõe sobre a regulamentação do 
exerclclo da profissão de músico e dá ou
tras providências_ 

PARECER DE PLENÁRIO 

Em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o 
PLC n• 88, de 1994 (n" 2-938, de 1992, na 
origem), que "dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil- OAB"-

O SR- IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

É submetido à análise desta Casa o Projeto de 
Lei da Câmara n• 88, de 1994 (n• 2.938, de 1992, na 
origem), que 'dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB'. 

O projeto em tela foi apresentado pelo saudoso 
Deputado Ulysses Guimarães e mais 73 ilustres De
putados, que acolheram, integralmente, proposta 
apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB. 

Na justificação da proposição, esclarecem seus 
eminentes autores que: 

'O projeto é desaguadouro de um lon
go trabalho colativo repositório da contribui
ção dos conselheiros federais, dos Conse
lhos Seccionais, Subseções, e seus respeo
tivos Presidentes, dos membros das Caixas 
de Assistência, dos militantes das Comissõ
es da Ordem, enfim dos advogados de to
dos os recantos do Pais. • 

Visa o projeto à regulamentação do art. 133 e 
demais disposttivos da Carta Magna que tratam da 
advocacia e da OAB, representando a atualização 
da Lei n• 4.215, de 'Zl de abril de 1963, o atual Esta
tuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

A proposição, ainda que baseada na citada Lei 
n• 4.215, de 1963, busca adequar a regulamentação 
do exercfcio da advocacia às mudanças havidas no 
Pafs nos últimos trinta anos e ao contexto surgido a 
partir da edição da Constituição de 1988. Neste sen
tido, regulamenta o disposto no art. 133 da Lei 
Maior, disciplinando os aspectos relativos à indis
pensabilidade e inviolabilidade do advogado. 
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Mantém, ainda, os direitos dos advogados, 
enunciados na Lei n• 4.215, de 1963, cuidando, en

iretanto, de ampliá-los e clarificá-los. Inovação im
portante é a obrigatoriedade, sem exceção, da reali
zação do exame de ordem, para ingresso na OAB. 

Na direção de aperfeiçoar as funções de fiscali
zação da OAB, o projeto busca simplificar o proces
so disciplinar, sem afetar o amplo direito de defesa. 

São também simplificadas as normas relativas 
às incompatibilidade e impedimentos, de forma a 
adequá-los ao disposto no art. 5°, XIII, da Constitui
ção, com relação às exigências de exercício profis
sional. 

Merece destaque, na proposição, a inclusão de 
cap~ulo referente áo advogado empregado, que 
hoje representa, inclusive, a grande maioria dos pro
fissionais, regulamentando a sua relação com o em
pregador. 

Finalmente, o projeto trata da estrutura da 
OAB, simplificando-a e democratizando-a. 

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a 
proposição à revisão desta Câmara Alta. 

No Senado Federal, o projeto não recebeu 
emendas. 

É o relatório. 

11 -Voto do Relator 

Os requisoos formais de constitucionalidade 
são atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara n• 88, 
de 1 994, tendo em vista que a matéria deve ser dis
ciplinada em lei ondinária (CF, arts. 22, XVI, e 48), 
sem restrição de iniciativa. 

Quanto à juridicidade, não há reparos. 
Com relação à técnica legislativa, impõe-se 

ajustar os arts. 7°, 40 e 61, no que diz respeito à di
visão dos respectivos parágrafos, de forma a se evi
tar confusões nas referências ao diploma legal, bem 
como separar em dois artigos as cláusulas de vi
gência e revogatória. 

Quanto ao mérito, cabe ressaltar a importância 
e a pertinência da proposição. A promulgação da 
Carta Magna de 1 988 e as significativas atterações 
sofridas pela sociedade brasileira nas últimas déca
das estão a exigir a atualização do Estatuto da Or
dem dos Advogados do Brasil e da advocacia. 

Faz-se mister, apenas, proceder-se a algumas 
correções de redação no projeto. 

A primeira deriva da necessidade de compatibi
lizar-se o disposto no § 2" do art. 65, com a inclusão 
da expressão "e à sua Diretoria", pela Emenda n• 
32, do Relator na Câmara dos Deputados. Como a 
eleição da Diretoria será direta, nãó há porque ocor-

rer a sua escolha pelo Conselho Seccional. Assim, 
deve ser suprimido o § 2° do art. 65. 

Outra alteração é, tão-somente, para remediar 
erro matenal constante do inciso IV do art. 67, onde, 
contrariamente ao previsto na Emenaa n• 34, do Re
lator na Câmara dos Deputados, está estabelecido 
que a comunicação do resultado da eleição, em 
cada Conselho Seccional, caberá ao Presidente da 
Subseção. O correto, aqui, é o Presidente do Conse
lho Seccional. 

No§ 1° do art. 79, é necessário explicitar que o 
pagamento da indenização lá tratada cabe, apenas, 
aos servidores optantes. · 

Finalmente, por urna questão de rigor concei
tuai, é necessário corrigirem-se as expressões "se
guridade social complementar", constante do art. 62, 
§ 2°, e 'regime trabalhista comum', constante do art. 
79, para 'seguridade complementar" e para "regime 
trabalhista', respectivamente. 

Assim, à vista do exposto, somos favoráveis à 
aprovação de PLC n• 88, de 1994, nos termos do 
aprovado pela Câmara dos Deputados, com as se
guintes emendas de redação: 

EMENDA N° 1 DO RELATOR- DE REDAÇÃO: 

No § 1° do art. 1", alterem-se as suas alíneas a 
a c, para números •1• a •s·. 

EMENDA N" 2 DO RELATOR- DE REDAÇÃO: 

No parágrafo único do art. 40, alterem-se os 
seus incisos I e 11, para alfneas a e b. 

EMENDA N° 3 DO RELATOR- DE REDAÇÃO: 

No parágrafo único do art. 61 , alterem-se os 
seus incisos I a IV, para alíneas a a d. 

EMENDA N° 4 DO RELATOR- DE REDAÇÃO: 

Dê-se ao § 2• do art. 62 a seguinte redação: 
"Art. 62 ................................................ . 

§ 2° A Caixa pode, em beneffcio dos advoga
dos, promover a seguridade complementar.' 

EMENDA N° 5 DO RELATOR -DE REDAÇÃO: 

Suprima-se o § 2° do art. 65, renumerando-se 
o aluai § 1° como panágrafo único. 

EMENDA N° 6 DO RELATOR- DE REDAÇÃO: 

Dê-se ao inciso IV do art. 67 a seguinte reda,. 
ção: 

'Art. 67 ................................................ . 

IV - no dia 25 de janeiro, proceder-se
á, em todos os Conselhos Seccionais, à 
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eleição da Diretoria do Conselho Federal, 
devendo o Presidente do Conselho Seccio
nal comunicar, em três dias, à Diretoria dv 
Conselho Federal, o resultado do pleito;' 

EMENDA N° 7 DO RELATOR- DE REDAÇÃO: 

Dê-se ao art. 79, caput e seu § 1°, a seguinte 
recjação: 

"Art. 79. Aos servidores da OAB, apli
ca-se o regime trabalhista. 

§ 1° Aos servidores da OAB, sujeitos 
ao regime da Lei n• 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, é concedido o direito de opção 
pelo regime trabalhista, no prazo de noventa 
dias a partir da vigência desta lei, sendo as
segurado aos optantes o pagamento de in
denização, quando da aposentadcria, cor
respondente a cinco vezes o valor da última 
remuneração.' 

EMENDA N° 8 DO RELATOR- DE REDAÇÃO: 

Dê-se ao art. 86 a seguinte redação, acrescen
tando-se o art. 87, com a redação abaixo: 

'Art. 86. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 87. Revogam-se as disposições 
em contrário, especialmente a Lei n• 4.215, 
de 27 de abril de 1963, a Lei n• 5.390, de 23 
de fevereiro de 1968, o Decreto-Lei n• 505, 
de 18 de março de 1969, a Lei n• 5.681, de 
20 de julho de 1971, a Lei n• 5.642, de 6 de 
dezembro de 1972, a Lei n• 5.960, de 1 O de 
dezembro de 1973, a Lei n' 6.743, de 5 de 
dezembro de 1979, a Lei n• 6.864, de 9 de 
dezembro de 1980, a Lei n• 6.994, de 26 de 
maio de 1982, mantidos os efeitos da Lei n' 
7.346, de 22 de julho de 1985." 

PARECER N° 293, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 
37, de 1995 (n• 317/93, na Câmara dos De
putados), que "Aprova o texto da Con
venção lnteramericana sobre Conflitos de 
Leis em Matéria de Adoção de Menores, 
celebrada em La Paz, em 24 de maio de 
1984.11 

Relator: Senador Mauro Miranda 

1 - Relatório 

Em obediência à Constituição Federal, art. 49, 
I, e nos tenmos das disposições regimentais, vem a 
esta Comissão de Assuntos Sociais o Projeto de De-

creto Legislativo, que • Aprova o texto da Convenção 
lnteramericana sobre Conflitos de Leis em Matéria 
de Adoção de Menores, celebrada em La Paz, em 
24 de maio de 1984.' 

O texto compõe-se de vinte e nove artigos e se 
aplica "... à adoção de menores sob as fonmas de 
adoção plena, legitimação adotiva e outras fonmas 
afins que equiparem o adotado à condição de filho 
... " Deverá, aó ser reatificado pelos Estados mem
bros da Organização dos Estados Americanos, ser 
respeitado sempre que 'o adotante (ou adotantes) ti
ver seu domicnio num Estado Parte e o adotado sua 
residência habitual noutro Estado Parte.' (Art.1°) 

Trata-se, pois, de instrumento legal para regu
lar o que se convencionou denominar 'adoção por 
estrangeiros.' 

Acompanha o texto original da Convenção Ex
posição de Motivos do então Exmo. Sr. Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, em que justifica a 
assinatura, pelo Brasil e demais países repre
sentados, naquela data, na Conferência Internacio
nal de La Paz, do refendo instrumento de acordo. 

Desse documento, devem ser destacadas as 
seguintes observações: 

"À primeira vista, em face das disposi
ções internas do Estatuto da Criança e de 
Adolescente, que só prevê para a espécie, 
adoção plena (art. 31 e 51 ), pareceria haver 
conflito com o art. 1° da Convenção, pela re
ferência que ali se faz à 'legitimação adotiva 
e outras fonmas afins que equiparem o ado
lado à condição de filho cuja filiação esteja 
legalmente estabelecida'. Tal conflito, entre
tanto, não existe, pelos seguintes motivos: 

a) se o estrangeiro quiser adotar no 
Brasil, ficará subordinado à legislação inter
na: adoção plena, aplicando-se-lhe as deter
minaçoes da Lei n• 8.069/90 e com decisão 
judicial a respeito, o que está confonme o 
art. 3° da Convenção e mesmo seus arts. 4° 
e 12a 19; 

b) se a adoção realizou-se allundl, 
cumpridas as exigências da lei local, trata-se 
do reconhecimento de julgado estrangeiro a 
que não se entrará no mérito; semelhante 
condição de nosso jus posltum atende ao 
que está no art. 5°, da Convenção, não se 
podendo invocar exceção de instituição des
conhecida.' (Exposição de Motivos n• 
385/CS.MRE, de 8 de outubro de 1992, do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Ex
teriores. p. 9/1 O). 
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que: 
De fato, o art. 3' da Convenção estabelece 

Artigo 3' 

A lei da residência habitual do menor 
regerá a capacidade, o consentimento e os 
demais requisitos para a adoçãõ, bem como 
os procedimentos e formalidades extrínse
cas necessários para a constituição do vín
culo. . 

o •• oo •••~•• ••••-•••-•- o• ouo -~--•• •••• •• ••"• ooou--••-••~••••• •• •--

Tal dispositivo que intrinsecamente ao docu
mento constitui uma garantia de que os interesses 
dos adotados serão respeitados, põe-nos de sobre
aviso no Brasil, para que um reexame da legislação 
especffica seja efetuado_ 

Não se admite nenhum descaso hoje no que 
tange à proteção legal dos menores adolescentes e 
crianças. Aliás a preocupação é mundial, e os avan
ços que vêm sendo verificados nos últimos tempos 
se devem aos instrumentos normativos produzidos 
pela comunidade internacional: Convenção Inter
nacional dos Direitos da Criança, Regras de Beijin, 
Regras Mínimas das Nações Unidas para os Jo
vens Privados de Liberdade e outros. 

No Brasil, a partir da Carta Constitucional de 
88, que, no art. 227, elenca entre os direitos da 
criança e do adolescente o da "convivência fami
liar e comunitária", observa-se a tendência a adap
tar as politicas públicas e a legislação a tais con
quistas internacionais. Assim é que nasceu a Lei 
n• 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
visando a explicitar a garantia de direito desses 
nossos concidadãos. Quando à adoção o art. 19 
do Estatuto afirma que toda criança tem direito de 
ser criada e educada no seio de sua famflia e, ex
cepcionalmente, em famflia substituta e o art. 31 
explicita que dentro dessa excepcionalidade a co
locação da criança em famflia substituta estrangei
ra é medida excepcional. 

Verifica-se que o legislador já estava atento à 
eventualidade de riscos a que poderiam estar su
jeitas as crianças encaminhadas ao exterior para 
adoção; não obstante seu posicionamento urge 
efetuar uma revisão na seção IV da Lei n• 8.069, a 
fim de melhor proteger nossas crianças contra si
tuações imprevisíveis. Esse é o alerta contido no 
art. 3' do texto da Convenção extremamente opor
tuno, hoje quando tantas denúncias têm chegado 
ao Brasil de casos em que crianças brasileiras (e 

de outros pafses pobres) têm sido maltratadas no 
exterior. 

Quanto ao mais, o texto é compatível com as 
nossas disposições legais; revela-se moralizador e 
oportuno, pois reconhece o ato da adoção como me
dida de amparo social que beneficia os menores de
samparados. 

Pelo exposto, somos pela aprovação do pre
sente Projeto de Decreto Legislativo n• 37, de 1995. 

Sala das Comissõe.:;, 23 de maio de 1996. -
Benl Veras, Presidente - Mauro Miranda, Relator -
Bello Parga - José Fogaça - José Alves - Freitas 
Neto - Valmir Campelo - João França - Júnla 
Marise- Romero Jucá- Waldeck Ornelas - Jo
nas Pinheiro - Benedlta da Silva - Lúcio Alcânta
ra - Antônio Carlos Valadares - Osmar Dias-

PARECER N" 294, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais 
sobre o Projeto de Lei da Cimara n• 95, 
de 1994 (n" 2-904192, na origem) da Inicia
tiva do Presidente da República, qua 
"Dispõe sobre a atuallmção dos valóraa 
das comissões devidas a represantànta 
comercia~ em caso de mora no pagamen
to•. 

Relator: Senador Romero Jucá 
Foi encaminhado a esta Comissão de Assun

tos Sociais o Projeto de Lei da Câmara -n• 95, de 
1994, para a análise do Oficio SGM-P/859195, do 
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, que 
faz referência aos autógrafos do substitutivo desta 
Casa ao projeto em epígrafe, encaminhados à Câ

. mara dos Deputados através do Ofício 418195, para 
apreciação. 

No referido otrcio, o Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados alega: 

·o substitutivo retro-mencinado foi dis
tribuído à Comissão de Economia, Indústria 
e Comércio: Comissão de Trabalho, Admi
nistração e Serviço Público e Comissão de 
Constituição, Justiça e de Redação, para 
análise da matéria. O relator designado na 
Comissão de Mérito, ao examinar a proposi
ção, encontrou lapso formal evidente no 
substitutivo que determina acréscimo de pa
rágrafo único a artigo da lei que já conta 
com sete outros parágrafos. O art. 32 da Lei 
n• 4.886/65 realmente não possui parágra
fos, mas a Lei n• 8.420/92 acrescentou-lhe 
sete. O Senhor Relator sugere que, sendo o 
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segundo daqueles parágrafos referente à 
mesma matéria tratada no projeto, seria de 
boa técnica legislativa a sua alteração e não 
o acréSCimo de novo parágrafo com conteú
do semelhante. 

Tendo em vista que, após o apareci
mento de emendas do Senado Federal a 
projetes da Câmara dos Deputados, a esta 
só compete aprová-los ou rejeitá-los, devol
vo os autógrafos referidos a essa Casa, 
para a correção de lapso formal, nos termos 
do art. 199, parágrafo único, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. 

Finalmente, ressalto que o equívoco 
circunscreve-se a aspectos formais da maté
ria, em nada comprometendo o conteúdo 
das deliberações havidas em qualquer das 
Casas." 

Como se vê, o projeto em apreço já foi aprova
do por esta Comissão, bem como pelo Plenário des
ta Casa. 

Dessa forma, compete a esta Comissão suprir 
o lapso formal cometido, nos termos regimentais, 
verbls. 

"Art. 325. Verificada a existência de 
erro em texto aprovado e com redação defo
nitiva, proceder-se-á da seguinte maneira: 

c) tratando-se de inexatidâó material, 
devida a lapso manifesto ou erro gráfico, 
cuja correção não importe em alteração no 
sentido da matéria, o Presidente adotará as 
medidas especificadas na alínea anterior, 
mediante ofício à Presidência da República 
ou à Câmara, dando ciência do fato, poste
riormente, ao Plenário". 

Faz-se, pois, necessário adequar o texto apro
vado pelo Senado Federal, alterando-se a redação 
do § 2° do art. 32, da Lei n• 4.886, de 9 de dezembro 
de 1965, modificada pela Lei n• 8.420, de 8 de maio . 
de 1992. 

Pelo exposto, opinamos pela remessa de no
vos autógrafos à Câmara dos Deputados, com a se
guinte redação: 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA N° 95, DE 1994 

(PL n• 2.904-D, de 1992, na Casa de origem) 

"Dispõe sobre a atualização dos va
lores das comissões devidas a repre-

sentante comercial, em caso de mora no 
pagamento." 

Substitua-se o Projeto.peiÓ segUinte: 
Altera o § 2• do art. 32 da Lei n• 4.886, de 9 de 

dezembro de 1965, que regula as atividade_s dos 
representantes autónomos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O § 2° do art. 32 da Lei n• 4.886, de 9 

de dezembro de 1965, alterado pela Lei n• 8.420, de 
8 de maio de 1992, passa a vigorar com a seguinte 
reda·ção: 

"§ 2° Os valc:es das comissões a que 
fizer jus o representante comercial serão 
atualizados monetariamente, em caso de 
mora, pelos índices e critérios adotados 
para a correção dos valores dos créditos de 
natureza trabalhista". 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na. data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogarro-se as disposições em centrá-
rio. 

Sala da Comissão, 23 de maio de 1996.- Benl 
Veras, Presidente - Romero Jucá, Relator - Lúcio 
Alcântara - José Alves - Mauro Miranda - João 
França - Júnia Marlsa - Belio Parga - Osmar 
Dias - Benedlta da Silva - Waldeck Omelas -
Joel de Holanda- Freltaa Neto- Valmlr Campelo 
-Antonio Carlos Valaililreii- José Fogaça_ 
SGM-P/859195 

Brasma, 17 de julho de 1995 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador José Samey 
DD. Presidente do Senado Federal 

Nesta 
Senhor Presidente, 
Refiro-me aos autógrafos do substitutivo dessa 

Casa ao Projeto de Lei n• 2.904-D/92, encaminha
dos a esta Casa através do ofício n• 418195, para 
apreciação. 

o substitutivo retro-mencionado foi distribuído 
à Comissão de Economia, Indústria e Comércio; Co
missão de Trabalho, Administração e SeiViÇO Públi
co e Comissão de Constituição, Justiça e de Reda
ção, para análise da matéria. O relator designado na 
Comissão de Mérito, ao examinar a proposição, en
controu lapso formal evidente no substitutivo que de
termina o acréscimo de parágrafo único a artigo de 
lei que já conta com sete outros parágrafos. O art. 
32 da Lei n• 4.886/65 realmente não possui parágra
fos. mas a Lei n• 8.420/92 acrescentou-lhe sete. O 
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Senhor Relator sugere que, sen(jo o ~egundo da
queles parágrafos referente à mesma matéria trata
da no projeto, seria de boa tãcnica legislativa a sua 
alteração e não o acréscimo de novo parágrafo com 
conteúdo semelhante. 

Tendo em vista que, após o aparecimento de 
emendas do Senado Federal a projetes da Câmara 
dos Deputados, a esta só compete aprová-los ou re
jeitá-los, devolvo os autógrafos referidos a essa 
Casa, para a c6.rreção de lapso formal, nos termos 
do art. 199, parágrafo único, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados. 

Finalmente ressalto que o equívoco circunscre
ve-se a aspectos formais da l):latéria, em nada com
prometendo o conteúdo d<!S deliberações havidas 
em qualquer das Casas: '• 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de elevado apreço e distinta considera
ção. - Deputado Lufa Eduardo, Presidente da Câ
mara dos Deputados. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA n" 95, de 1994 

(PL n• 2.904-D, de 1992, na Casa de Origem) 

• Dispõe sobre a atualização dos va
lores das comissões devidss e repre
sentante comercial, em caso de mora no 
pagamento." 

Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 

Acrescenta parágrafo ao art. 32 da 
Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, 
que regula as atlvidades dos repre
sentantes comerciais autônomos. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 32 da Lei n• 4.886, de 9 de de-

zembro de 1965, passa a vigorar acrescido do se
guinte parágrafo único. 

"Parágrafo único. Os Valores das co
missões a que fizer jus o representante co
mercial sedio atualizados monetariamente, 
em caso de mora, pelos índices e critérios 
adotados para correção dos valores dos cré
ditos de natureza trabalhista." 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em centrá· 
rio. 

Senado Federal, 11 de abril de 1995. - Sena· 
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 4.886 DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 

Regula a as atividades dos representantes 
comerciais autônomos 

Art. 32. O representante comercial adquire di
reito às comissões, logo que o comprador efetue o 
respectivo pagamento ou na medida que o faça par
celadamente. 

LEI N° 8.420 DE 8 DE MAIO DE 1992 

Introduz alterações na Lei 4.886(1), 
de 9 de dezembro de 1965 que regula as 
atividades dos representantes comerciais 
autônomos. 

·PARECER N• 295, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Soctais, 
sobre as Emendas oferecidas em Plená
rio ao Projeto de Lei da Câmara n• 112, 
de 1992 (n• 2.802192, na origem), q-"al
tera os §§ 1• e 2" e acrescenta os §§ 3", 
4°, 5° e 6• ao art. 389 do Decreto-Lei n• 
5.452, de 1• de maio de 1943". 

Relator: Senador Jonas Pinheiro 

EMENDA N° 2-PLEN 

Autora: Senadora Benedita da Silva 
A Emenda elaborada pela nobre Senadora Be

nedita da Silva que tem por objetivo alterar a reda
ção do que foi proposto, como parágrafo 1° do art. 
389, ao Decreto-Lei n• 5.452. 

O texto por nós anterionmente examinado, e 
sobre o qual nos manifestamos favoravelmente pre
coniza que os estabelecimentos em que trabalham 
"pelo menos trinta mulheres com mais de dezasseis 
anos .. ." se organizem, de modo a supnr a necessi
dade de atendimento, em creche, às crianças de até 
seis anos de idade, adotando quaisquer das alterna
tivas ciladas. 

Vem a presente emenda propor que a expres
são "pelo menos trinta mulheres com mais de dezes- . 
seis anos .. ." seja substitufda por "pelo menos trinta 
trabalhadores, homens e mulheres, .. .". 

O objetivo que sustenta todo o artigo 389, des
de o surgimento do Decreto-Lei n• 5.452, em 1943, 
era e penmanece sendo o de facultar às mães esta
rem próximas de seus filhos pequenos, ao trabalha
rem fora do lar. A Constituição de 1988 reconheceu 
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a igualdade de direitos entre homens e mulheres; 
mas certas funções, específicas da natureza femini
na, é que o Projeto procura estimular. 

Estender a obrigatoriedade do provimento rela
tivo às creches a todos os estabelecimentos, ainda 
que neles não haja trabalhadores do sexo feminino, 
foge ao espírito da lei, além de representar um ónus 
adicional para as empresas. 

Voto: somos, pois, pela rejeição da Emenda n• 
2-PLEN. 

EMENDA N° 3-PLEN 

Autora: Senadora EmRia Fernandes 
Vem a nobre Senadora propor que se atterem 

os §§ 1°, 3• e 6°, os quais já haviam merecido nosso 
parecer. 

Quanto ao § 1•, as alterações se dariam em 
dois pontos. O primeiro deles consiste em excluir as 
microempresas da obrigatoriedade. 

Ainda que não esteja explfcita, tal exclusão já 
está presente na forma da redação por nós anterior
mente examinada, pois um estabelecimento com 
mais de trinta empregados não é considerado micro
empresa. 

O segundo ponto coincide com a proposta con
tida na Emenda n• 2, sendo, pois, idêntica nossa 
conclusão. 

Quanto ao § 3°, a substituição .. da palavra 
"mãe", contida no projeto já examinado, pela palavra 
"trabalhador", só teria sentido se nosso parecer fos
se favorável à ace~ação de toda a Emenda n• 3 (as
sim como daquela de n• 2). 

E quanto ao parágrafo 6", proposto pela nobre 
Senadora, representa uma reinserção, no texto, da
quele mesmo parágrafo que fora por nós suprimido, 
quando do exame do presente projeto. 

Voto: pelas razões já apresentadas, considera
mos que a Emenda n• 3 - PLEN não deve prospe
rar. 

Desse modo, fica reiterado o parecer n• 270, 
de 1995, favorável à aprovação ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 112/92, na forma como ora se apresenta, 
sem mais emendas. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1996 -
Beni V eras, Presidente -Jonas Pinheiro, Relator
Bello Parga- José Fogaça- José Alves- Freitas 
Neto - Valmir Campelo - João França - Joal de 
Holanda - Mauro Miranda - Waldeck Ornelas -
Romero Jucá- Osmar Dias- Benedlta da Sll1111-
Júnia Marise - Lúcio Alcântara - Antônio C&rlos 
Valadares. 

Q SR. PRESIDENTE (José Samey) - O expe-
diente lido vai à publicação. · 

O SR. PRESIDEIOTE (José Sarney) -
O Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1991 (n• 

2.838189, na Casa de origem), cujo parecer foi lido 
anteriormente, ficará sobre a Mesa, durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, 11, "d", do Regimento Interno, combinado 
com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995, do Sena
do Federal, 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1996 (n• 
1.786/96, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que acrescenta parágrafo 
ao art. 2• da Lei n• 9.114, de 17 de outubro de 
1995, que dispõe sobre a transferência de Oficiais 
entre os diversos Corpos e Quadros de Oficiais da 
Marinha e dá outras providências; e 

- Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1995, de 
autoria do Senador Pedro Simon, que institui o nú
mero único de Registro Civil e dá outras providên
cias. (Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n• 66, de 1995, e Projeto de Lei do 
Senado n• 251 , de 1995). 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
A Presidência comunica ao Plenário que as 

matérias foram pautadas para as sessões delibe
rativas dos dias 13 e 27 de junho próximos, res
pectivamente,em aditamento à agenda daquelas 
datas. 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - A Presi
dência recebeu, o Ofício n• 253/96, de 28 de maio 
último, do Juiz Federal da 31 Vara/MT, encami
nhando as manifestações do Procurador Regional 
da República, Moacir Mendes Sousa, e as decisões 
da Justiça Federal proferidas nos autos da Ação de 
Reintegração de Posse n• 96.365-3, que a AJC 
Agropecuária Ltda. move contra a FUNAI e a União. 
(Diversos n• 51, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Assuntos So
ciais. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio 
n• S/49, de 1996 (n• 1.658196 na origem), encami
nhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão re
lativa à solicitação da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande-MS, para que possa contratar operação de 
crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetas -



00!12 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

FINEP, no valor de um milhão, trezentos e vinte e 
nove mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos, 
destinada a realizar a primeira etapa do Plano Dire
tor de Transporte Urbano de Campo Grande. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 554, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos tennos do art. 218 do Regi

mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
Dr. Júlio Mesquita Neto: 

a) inserção em Ata de um voto de profundo pe-
sar; 

b) apresentação de condolências à famma e ao 
Estado de São Paulo e participação nas homena
gens póstumas ao grande brasileiro. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1996.- Anto
nio Carlos Magalhães - Edlson Lobão - Eduardo 
Supllcy - Romeu Tuma - José Serra - José Sar
ney. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
gostaria também de subescrever o presente requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Peço a 
V. Ex" que compareça à Mesa para fazê-lo. 

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Ma
galhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
hoje é um dia ·de .luto para a imprensa brasileira, 
para o Jornal O Estado de S. Paulo e, sobretudo, 
para o nosso País. 

O falecimento do Dr. Júlio de Mesquita Neto 
representa a perda de um patriota, de um democra
ta, de um homem que sempre lutou pelas grandes 
causas do País, com o vigor de seu temperamento e 
a força de sua inteligência. 

Coerente, corajoso, seguindo a tradição pater
na, Júlio de Mesquita Neto imprimiu uma linha de 
imparcialidade ao Jornal O Estado de S. Paulo, que 

merece, sem dúvida, destaque na imprensa brasile~ 
ra. Razão por que, hoje, lamentamos, como todo o 
Brasil e, em particular, o povo de São Paulo, a au
sência dessa grande figura de homem público e jor
nalista exemplar. 

· Rz questão de vir a esta tribuna para que o Se
nado da República fizesse sentir o seu pesar e; mais 
do que isso, fizesse sentir ao Jornal O Estado de S. 
Paulo e ao Estado de São Paulo, como Unidade da 
Federação, o quanto o povo brasileiro, através de
seus representantes, na Câmara Alta, lamenta o de- · 
sap'.'recimento de um homem que foi o símbolo da 
coerência na imprensa brasileira. 

O jornal O Estado de S. Paulo continuará sua 
luta em favor da democracia e do desenvolvimento 
do Brasil; para tanto, o Pafs contará com os seus 
descendentes, com o seu innão Ruy Mesquita e 
com a equipe dos seus colaboradores que honram o 
jornalismo brasileiro. 

Neste instante, venho pedir também que, além 
do voto de pesar, o Senado da República se faça 
representar nas homenagens póstumas que certa
mente lhe serão prestadas pelo povo de São Paulo, 
através de seu Governo, pelo passamento de 'Júlio 
de Mesquita Neto. 

Numa tradição de jornalistas excepcionais, 
destaco Júlio de Mesquita, Júlio de Mesquita Filho, 
Júlio de Mesquita Neto e, agora, também o seu filho, 
Júlio César de Mesquita. Temos certeza de que 
essa 6nha de coerência, de coragem, de bravura de 
O Estado de S. Paulo muito se deve à figura de Jú
~o .1ie Mesquita Neto, 11orneT11_ d.ll_fillº tr"to, elega_nte 
no modo de ser e nas suas atitudes. 

Sabia, entretanto, enfrentar o perigo com a co
ragem que herdou dos seus antepassados, que sou
beram lutar contra a aitadura do Estado Novo, até 
mesmo quando seu jornal foi fechado por mais de 
três anos. Um jornal com essa coerência, um- jornal 
que teve uma tradição de democracia, que até hoje 
cumpre o seu grande destino neste Pafs, e que por 
tanto tempo foi dirigido por Júlio de Mesquita Neto, 
na ausência de seu criador, merece que o Senado 
da República manifeste-se, como agora, pela voz 
dos seus representantes, dizendo do pesar do povo 
brasileiro pelo seu passamento. 

Tenho certeza que interpreto o pensamento de 
toda a Casa e diria até mesmo das duas Casas do 
Congresso Nacional, levando em conta que a figura 
dé Júlio de Mesquita Neto está acima de qualquer 
Partido ou de questões ideológicas, pelo que ele 
representa para o Brasil e até mesmo para os outros 
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paises, através das posições de destaque que al
cançou inclusive na Associação Internacional de Im
prensa. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, quero deixar con
signado, através da minha voz, o pesar do Senado 
da República e a certeza de que V. Ex' se associa
rá, -como o Senado, às homenagens de hoje e nas 
homenagens que amanhã todo o Brasil prestará a 
esse grande brasileiro que hoje desaparece. 

Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavre:ao Senador Eduardo Suplicy, para encami
nhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, como Senador por São Paulo e 
pelo Partido dos Trabalhadores, gostaria de externar 
pesar e homenagem ao Sr. Júlio de Mesquita Neto, 
que, sem dúvida, foi o responsável pela extraordiná
ria capacidade do jornalismo em nosso Pais. 

Vou registrar alguns fatos da vida de Júlio de 
Mesquita Neto, começando por um fato interessante, 
considerado surpreendente à época. 

Quando Luiz lgnácio Lula da Silva foi candidato 
a Governador por São Paulo, em 1982, em um co
mício realizado na zona sul daquela cidade- eu es
tava presente -, de repente observamos a presença 
do jornalista em questão. Obviamente, como o Parti
do dos Trabalhadores tinha diretrizes e politicas criti
cadas pelo editorial de O Estado de S. Paulo, como 
até hoje acontece, muitos o perguntaram o que fazia 
ali. Ele respondeu que testemunhava, ouvia e obser
vava algo novo na vida política brasileira, a única 
coisa nova que ocorria no_ Brasil. Esse seu espírito 
de jornalismo aparece diariamente nas páginas de O 
Estado de S. Paulo. 

Júlio de Mesquita Neto nasceu em São Paulo, 
em 11 de novembro de 1922. Seus pais, Júlio de 
Mesquita Filho e Marina Vieira de carvalho Mesqui
ta, moravam em uma modesta casa na Av. lpiranga. 
A capital paulista tinha 550 mil habitantes e vivia um 
de seus.momentos de rapidíssimo progresso. 

O Jornal O Estado de S. Paulo já era um dos 
mais importantes do Pais. Havia um clima de otimis
mo económico que se refletia na quantidade de 
anúncios do Estadão, que, aos domingos, circulava 
com 22 páginas e custava 200 réis. Era dirigido por 
seu avô, o jornalista Júlio Mesquita, que também 
exerceu as funções de Deputado Estadual e Federal 
na Primeira República. 

Júlio foi o primogênito do casal, que teve ou
tros dois filhos: Ruy Mesquita, Diretor do Jornal da 

Tarde, e Luiz CMos Mesquita, falecido em 1970. 
Cursou o primário no Externato Elvira Brandão, uma 
das primeirn.~ escolas particulares do Pais, que fun
cionava na Rua Augusta. Os estudos secundários 
foram feitos no Colégio São Luis, dirigido por padres 
jesuftas - o mesmo colégio onde cursei do admissão 
até o 32 científico. 

Júlio Neto ingressou na Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. Nessa mesma Uni
.v.ersidade, criada em 1934, com base em um projeto 
. de autoria do seu pai, ele também estudou Rlosofia. 

A história da USP está relacionada à própria 
história do Jornal O Estado de S. Paulo, urna vez 
que sempre viu naquela Universidade e nos seus 
momentos de grande desenvolvimento uma institui
ção de extraordinária importância para o avanço do 
conhecimento e da cu~ura brasileira. 

Segundo as pesquisadoras Maneta Ferreira e 
Leda Soares, autoras de um vertlete sobre Júlio 
Neto no Dicionário Histórico-Biográfico Brasilei
ro, da Fundação Getúlio Vargas (FGB), sua vida uni
versitária foi agitada. 

Participou do movimento estudantil então mobi
lizado na luta contra a ditadura do Estado Novo, ten
do sido um dos lideres da grande passeata realizada 
em 1943 e um dos signatários do "Manifesto à Na
ção", documento proposto pelo Centro Acadêmico 
11 de Agosto, de sua faculdade, e lançado publica
mente em novembro do mesmo ano. 

Por essa época, o Estadão passou por um pe
riodo dramático. Perseguido pela ditadura de Getúlio 
Vargas, o Jornal esteve, durante cinco anos, sob a 
direção de interventores, só retomando às mãos da 
tamflia Mesquita em 1945. Júfio de Mesquita Filho 
teve de exilar-se na Argentina, deixando a tamma 
em São Paulo. Foi um período de dificuldades eco
nómicas, durante o qual Júlio de Mesquita Neto e 
seus íf'mãos viveram na casa de parentes. 

Ao sair da USP, passou a conhecer de perto o 
Jornal. Contava com os ensinamentos do pai, res
ponsável pela área editorial, e do tio Francisco Mes
qu~a. Além de administrador da empresa, o tio sem
pre esteve ao lado de Júlio Neto, apoiando-o, por 
exemplo, nos períodos de ausência forçada de Júlio 
de Mesquita Filho. 

Começou trabalhando como •toca•, expressão 
usada nas redações para indicar o jornalista novato 
e inexperiente. Sua primeira reportagem saiu publi
cada em 1948, na seção de esportes. Era a cobertu
ra de um jogo entre o inglês Southampton e o São 
Paulo Futebol Clube, seu time de coração. O São 
Paulo venceu, no Pacaembu, por 4 x 2. Júlio Neto 
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conta que o time inglês foi longamente aplaudido 
quando entrou em campo. 

Nos anos seguintes. ele tomou-se colaborador 
sistemático do Jornal. publicando notas, reporta
gens, crónicas, artigos. Seguindo o pai, ativo intelec
tual, também publicou ensaios. Escreveu, por exem
plo, sobre "Maquiavel e o Pensamento Político no 
Século XVIII". No ano de 1950 assinou um trabalho 
sobre o declínio das estradas de ferro paulistas, ilus
trado com tabelas, gráficos e um mapa. 

Em 1956 foi participar de um curso em Nova 
Iorque, oferecido pela Universidade de Columbia a 
jornalistas latino-americanos interessados em co- '~ 
nhecer novas técnicas na área de imprensa. Entre 
seus colegas de turma estava Ricardo Marinho, dire
tor de redação de O Globo. 

Casou-se com Zulu (Octávia) Cerqueira César 
de Mesquita, com quem teve dois filhos: Marina Cer
queira César Mesquita e Júlio César Mesquita. 

Era um homem discreto em relação à vida pes
soal. Em qu~~e 1200 recortes de jornais, são rarís
simas as re lerências a aspectos de sua vida pes
soal. O que se destaca é a figura de um homem in
teressado pela pomica, sempre disposto a expor 
suas idéias e, em conseqüência, a enfrentar ásperas 
polêmicas. 

Assumiu o cargo de diretor-responsável de O 
Estado no dia 29 de agosto de 1969. No ano se
guinte já ocupava uma posição destacada na Asso
ciação lnteramericana de Imprensa Numa época 
em que ditaduras pipocavam pelo continente, foi diri
gir a Comissão de Liberdade de Imprensa, onde 
sustentou polémicas com governantes do Peru, Chi
le, Bolívia e outros. Seus relatórios sobre o Brasil 
desmascaravam a imagem de normalidade que o re
gime militar procurava vender. 

Júlio Neto enfrentou polêmicas não apenas nos 
jornais, mas também em tribunais. Entre os que mo
veram processos contra o diretor de O Estado está 
o atual Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Em 
1982, quando ocupava o cargo de governador biOni
co do Estado, ele se sentiu injuriado em razão de 
um editorial no qual se afirmava que o dinheiro públi
co estava sendo mal-utilizado em promoção publici
tária. O caso acabou arquivado. 

Logo depois, o Ministro Leitão de Abreu, Chefe 
do Gabinete Civil do Presidente Rgueiredo, tentou em 
vão enquadrar Júlio Neto na Lei de Segurança Nacional. 
Também sentiu-se ofendido por causa de um ed~orial, 
cujo t~ulo era ''Cai a Máscara do Falso Liberal". 

O Estado de s_ Paulo, durante os anos de 
censura mais drástica, notabilizou-Se por colocar re-

ceitas de alimentos, de bolos, para mostrar que, em 
suas colunas, não estava podendo noticiar o que 
acontecia no Brasil. Essa atitude acabava tendo um 
efeito eXtremamente importante, porque, quão-mais 
freqüe~ntes eram as receitas, mais os leitores de O 
Estado de s_ Paulo sabiam da importância de notí
cias que não se podiam divulgar. 

Júlio Neto encarava as polémicas com naturali
dade. No inicie> dos anos 80, quando perdeu, em pri
meira instância, uma ação penal movida pelo_Q.iretor 
de uma autarquia pública, publicou a noticia· óe sua 
condenação, seguida da íntegra da sentença. Em 
seguida, porém, recorreu à Justiça e venceu.~Seu 
empenho pelo retomo da normalidade democrática 
aparece, nos arquivos de recortes, de várias manei
ras: uma delas é a quantidade de prêmios e home
nagens que recebeu. 

Quando visitou o Brasil, em 1978, o então Pre
sidente norte-americano, Jimmy Carter, convidou 
seis pessoas para um encontro reservado fora da 
agenda oficial. Queria obter um retrato do País do 
ponto de vlsta dos direitos humanos, economia, polí
tica. Júlio Neto foi um dos convidados para a reunião 
ocorrida no Rio. Foi um homem que, até o fina~dos 
seus dias, viveu e debateu as questões brasileiras 
com Intensidade-

Júlio de Mesquita Neto, ccimo Diretor respon
sável pelo Jornal O Estado de s_ Paulo, cobria os 
eventos sem tirar de mente a sua responsabilidade 
de jornalista. O jornal fez as suas opções políticas -
isso consta dos seus editoriais - e também abriu es
paço para o mais largo espectro de pessoas que 
hoje estão cotidianamente opinando em suas pági
nas. Registro que, sob a sua direção, o Jornal sem
pre dispensou tratamento de maior respeito para ~ 

com este Senador de São Paulo. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, pouco ou quase 
nada tenho a acrescentar ao que já foi dito pelo Se
nador Antonio Cartas Magalhães e pelo Senador 
Eduardo Suplicy. No entanto, eu não poderia, até 
por uma questão de foro íntimo, deixar de homena
gear o Dr. Júlio de Mesquita Neto. 

Ainda nesta semana, na terça-feira pela ma
nhã, vim a Brasma em companhia do Deputado 
Aloysio Nunes. Por uma coincidência muito grande, 
conversávamos sobre a Faculdade de Filosofia de 
São Paulo, onde grandes professores estrangeiros 
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foram contratados e criaram uma das grandes esco
las de mestres naquela unidade. Lembrávamos que 
o então Governador Armando Azeredo, Júlio Mes
quita e outros se esforçaram para criar em São Pau
lo uma das mais modernas e boas universidades, a 
Universidade de São Paulo, cujo conceito de grande 
casa de ensino ultrapassa nossas fronteiras. 

. A outros fatos da história de São Paulo e do 
Brasil não podemos, na era modema, deixar de refe
rir. É o caso do nome de Júlio de Mesquita Neto, 
com quem tive uma convivência gostosa. Nos mo
mentos diffceis, de aflição, em que eu, como Diretor 
do antigo DOPS e depois da Polícia Federal, solici
tava uma audiência, o Dr. Júlio imediatamente me 
recebia. Ali, ficávamos trocando idéias, como faz um 
confessor no confessionário. Eu saía mais aliviado, 
mais tranqüilo, com decisões que talvez tenham 
contribuído para minha eleição a esta Casa. Dr. Júlio 
fazia, com equillbrio, colocações a respeito dos as
suntos mais difíceis da Nação brasileira 

Lembrava aqui, e o Senador Suplicy o fez com 
grande inteligência, que nas horas difíceis em que a 
censura tomava os joma's e as revistas, Júlio Mes
quita e Ruy Mesquita tiveram a iniciativa de contest
ar essa ação, publicando receitas de culinária. Era 
um protesto inteligente e interessante, que repercu
tiu favoravelmente como uma postura de dignidade 
do jornal. 

Hoje, o Senador Suplicy se referiu a isso como 
um grande fator que representou o jornal O Estado 
de S. Paulo. 

Temos alguns poemas, porque quem não co
nhecia Camões acabou se ilustrando, e é interes
sante, porque talvez o jornal tenha vendido por essa 
razão, pelos poemas de Camões e pelas receitas 
culinárias. 

Isto era o que gostaria de registrar e vou encer
rar, a fim de que a emoção não me impeça de conti
nuar usando o microfone. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Sénadores, não posso deixar de me as
sociar aos elogios póstumos ao Dr. Júlio de Mesqui
ta Neto, um homem de convicção, um liberal, um 
mecenas, e mesmo nós, na nossa longínqua Paraí
ba, ouvíamos a reverberação das suas decisões, 
fosse através de comentários. fosse através da im
prensa escrita, no famoso Estadão, O Estado de S. 
Paulo. 

Como Vice-Líder do PMDB, como brasileiro, 
quero me solidarizar a esse lamento e enaltecer o 
grande liberal, o grande jornalista e o homem de 
convicções, Júlio de Mesquita Neto. Que Deus o te
nha! 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A Presidência se associa ao pesar da Casa 

pelo falecimento do jornalista Júlio de Mesquita 
Neto, expressão dominante na história do jornalismo 
brasileiro contemporâneo. 

Ele teve a oportunidade singular de manter na 
linha da continuidade a expressão e o prestígio do 
grande Jornal O Estado de S. Paulo, fundado por 
seu avO, Júlio Mesquita, e dirigido por seu pai, Júlio 
de Mesquita Filho, que teve uma presença marcante 
e, ao mesmo tempo, heróica na luta pela redemocra
tização do País. 

Júlio de Mesquita Neto marcou a sua atuação 
como jornalista numa linha predominante de defen
der a liberdade de imprensa e a sua significação 
maior como expressão no regime democrático. 

É grande a perda que temos no País, no Esta
do de São Paulo. Farei chegar à família do ilustre 
morto a expressão de pesar de todo o Senado atra
vés do requerimento que acaba de ser votado. 

Designo o autor do requerimento, Senador An· 
tonio Carlos Magalhães, e os Senadores da Banca
da de São Paulo, Romeu Tuma, Eduardo Suplicy e 
José Serra, para representarem a Casa nas home
nagens fúnebres que serão prestadas ao jornalista 
Júlio Mesquita Neto. 

O SR. ELCJO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder, para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL·ES. Como Lí
der. Para uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, eminentes Colegas, ao longo 
deste mandato que venho exercendo como Senador 
da República, jamais ocupei a tribuna para fazer 
qualquer reparo a noticiário divulgado na imprensa, 
seja a do Espírito Santo, seja a nacional. 

Sou jornalista, com longa militância, respeito 
profundamente conceitos, análises e cn1icas, porém, 
neste momento, quero ler uma notícia publicada no 
Jornal o Globo - vou lê-la por inteiro - e depois, Sr. 
Presidente, refutá-la, porque entendo que não espe-
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lhou, de maneira alguma, a conversa que mantive 
com o jornalista autor da matéria. 

No O Globo de hoje temos a seguinte mat<:iria: 
"Eleição: Parlamentares abandonam as gran

des questões e se voltam para as bases. 
Congresso mergulha na campanha e só pensa 

nos votos de lbiraçu e Eunápolis." 
Esclareço perante o Senador Gerson Camata 

que lbiraçu é um simpático município capixaba, ao 
longo da BR-101. 

A matéria tem o seguinte teXto, do qual lerei 
uma síntese para que os eminentes colegas possam 
compreender a razão do meu comparecimento à tri
buna, principalmente como Uder do Governo. 

"O destino do Brasil está decisivamen
te ligado aos rumos polfticos e aos palan
q>Jes de campanha em lbiraçu e de Eunápo
lis. A primeira, cidade da Zona da Mata do 
Espfrito Santo, área de reflorestamento, 
onde o Uder do Governo no Senado, o pele
lista Elcio Alvares. quer eleger o prefeito. A 
segunda, cidade de 120 mil habitantes no li
toral da Bahia, na qual o Uder do Governo 
na Câmara, Benito Gama, também do PFL, 
costuma ser bem votado e também quer ele
ger o prefeito. Desde segunda-feira, os dois 
não economizam telefonemas para aquilo 
que chamam de suas 'bases eleitorais.' 

Agora começa a matéria no ponto real
mente em que quero refutá-la. 

'Os dois Lfderes não fazem nem mais 
nem menos que outros Deputados e Sena
dores. E a constatação óbvia é que a proxi
midade da eleição de 3 de outubro esvaziou 
o Congresso. Um Congresso, aliás, que tra
balhou menos este ano do que em 1995. De 
janeiro a maio votaram-se apenas 38 proje
tas no plenário da Câmara e uma única 
emenda constitucional (a da Previdência, e 
só em primeiro turno). No mesmo perfodo 
do ano passado, aprovaram-se 64 projetas 
na Câmara e três emendas constitucionais.' 

Af começa uma declaração minha: 

• - No máximo aprovamos a reforma da 
Previdência este ano. Nada mais. O Con
gresso, a partir desta semana, estará esva
ziado e todos vamos cuidar de nossas cam
panhas eleitorais - constata Elclo, preparan
do-se para viajar a Vitória amanhã e organi
zar, no fim de semana, um encontro de pre
feituráveis do PFL nos municfpios de lbira
çu, Aracnuz, Fundão e Santa Tereza. 

Sr. Presidente, como Líder do Governo, seria, 
até certo ponto, uma sandice afirmar que não vamos 
votar outra reforma a não ser a da Previdência e, 
muito mais ainda, dizer que os nossos colegas, prin
cipalmente os do Senado, vão cuidar das eleições 
municipais e deixar de lado as grandes questões 
que interessam ao País. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem 
enfatizado sobremodo a importância das relo rmas. E 
eu, se realmente tivesse me empenhado, conforme 
noticiam as matérias, nas eleições municipais do Es
pfrilo Santo, teria um caminho lógico: entregar a Li
derança ao Presidente Fernando Henrique Cardoso 
e dizer que, a partir desse momento, a exemplo de 
outros Parlamentares, eu iria cuidar de bases eleito
rais. 

Mas, felizmente, tenho aqui ao meu lado, o Se
nador Gerson Camata que conhece tão bem, palmo 
a palmo, o território do Espírito Santo. Teremos, na 
sexta-feira, no Espírito Santo, - o Senador Gerson 
Camata também comparecerá - uma reunião das LI
deranças políticas de Fundão, Santa Tereza, lbiraçu 
e Aracruz. exatamente no município de Aracnuz, 
onde está sediada a grande empresa, para disdUtir a 
viabilidade económica do Porto de Vila do Riacho. 
Nada mais, nada menos do que isso. Interpelado 
pelo jornalista sobre o que eu iria fazer no fim de se
mana. declarei ao mesmo que irfamos participar - os 
três Senadores pelo Espfrito Santo - de um debate 
muito importante para todos nós, principalmente em 
se tratando de um porto que tem grandes perspecti
vas para aprimorar, cada vez mais, o sentido de ex
portação no Espfrito Santo. 

A partir daf, Sr. Presidente, foi criada e passa
da a idéia de que estamos esvaziados e que não vo
taremos nada. Repilo esse tipo de notícia. No fundo, 
Sr. Presidente, querem passar uma imagem do Con
gresso que todos sabemos não é verdadeira. V. Ex" 
tem trabalhado juntamente com a Mesa para que te
nhamos um fluxo de matéria praticamente com pau
tas esgotadas porque os Srs. Senadores estão vo
tando. Acredito - e tenho reiterado isso por intermé
dio de muitas entrevistas - que, mesmo havendo 
eleições municipais, o Senado da República terá a 
presença dos Srs. Senadores, conscientes de sua 
responsabilidade para votar matéria de alta impor
tância 

Portanto, como Uder do Governo, quero reafir
mar que acredito que vamos votar todas as refor
mas. Confio no patriotismo dos Parlamentares, prin

. cípalmente dos Senadores da República, e jamais 
vou declarar que um interesse de base municipal ve-
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nha a postergar um interesse maior, príncipalmente 
relacionado às reformas. 

Não declarei, conforme está constando na ma
téria, qualquer tipo de notícia nesse sentido. Quero 
comunicar que hoje encaminhei ao jornalista Frank
lin Martins, Diretor da sucursal de O Globo em Bra
sília, um fax pedindo a retificação, porque se se tra
tasse simplesmente do Senador Elcio Alvares, a no
tícia passaria como passam todas aquelas que, às 
vezes, não são agradáveis a nós, mas que estão 
dentro do âmbito da análise, da crítica da imprensa 
brasileira. Porém, como Líder de Governo, não fica 
bem afirmar que, ao término da votação da Reforma 
da Previdência, o Congresso ficará esvaziado e que 
vamos cuidar de bases eleitorais, não votando mais 
coisa alguma. 

Portanto, Sr. Presidente, com constrangimento, 
pois não gosto de fazer isso, quero fazer esse regis
tro, porque entendo que estamos imbufdos num pro
pósito, que é o mesmo de V. Ex", de toda a Mesa e 
de todos os Srs. Senadores, de votar, mesmo com 
as eleições municipais, urna vez que todos os Sena
dores têm consciência de que as reformas são fun
damentais para a vida do Pais. Enquanto tivermos 
essa mentalidade dentro do Senado, não tenho dúvi
da em afirmar que jamais os Pa~amentares vão 
abandonar as grandes questões para voltar às suas 
bases e para não se ater principalmente às necessi
dades das reformas. 

Era o registro que gostaria de fazer, como LI
der do Governo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 125, OE 1996 

Autoriza a prática da morte sem dor 
nos casos em que especifica e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ° Esta lei disciplina os casos em que po

derá ser autorizada a prática da morte sem dor, e os 
repsectivos procedimentos prévios à sua consecu
ção. 

Art. 2• Será permitido o desligamento dos apa
relhos que mantêm alguns dos sinais vitais do pa
ciente, caso seja constatada a sua morte cerebral, 
desde que haja manifestação de vontade deste. 

§ 1 ° A manifestação de vontade do paciente 
deve ser expressa e obedecerá às normas aplicá
veis às manifestações de última vontade. 

§ 2° A constatação da morte cerebral deve,.._ 
ser firmada por junta médica, formada por, no mini
mo, 3 (três) profissionais habilitados, sendo que pelO 
menos um deles deterá o Ululo de especialista em 
neurologia ou seu equivalente. 

Art. 3° Será permttido o desligamento dos apa· 
ralhos que mantêm alguns dos sinas vitais do pa" 
ciente, caso seja constatada a sua morte cerebral, 
desde que haja prévia e expressa autorização de 
seus familiares. 

§ 1° Para efeitos desta lei; consideram-se fami
liares o cônjuge, os descendentes, os ascendentes • 
os colaterais, consangüíneos ou não, até o terceiro 
grau. 

§ 2° Na ausência de familiares, o juiz poderá, a 
pedido de médico ou de pessoas que comprovada· 
mente, mantêm laços de aletividade com o paciente, 
suprir a autorização destes. · 

Art. 4• Ao receber petição de médico ou de 
pessoa que mantém laços de afetividade com o pa· 
ciente com morte cerebral constatada, nos termoS' 
do art. 3•, § 2", o juiz determinará a oitiva do Ministé
rio Público e, na mesma ocasião mandará citar, por 
edttal, os familiares e as pessoas que se encontrem 
na mesma condição do autor. 

Parágrafo único. A petição deverá, obrigatoria· 
mente, vir acompanhada das conclusões da Junta 
Médica que avaliou o quadro clfnico do paciente { · 
art. 2", § 2• ). 

Art. s• Decorridos 30 ( trinta ) dias da publica~ 
ção do edital, o juiz ordenará a formação de Junta • 
Médica, constitufda de, no mfnimo, 3 ( três ) profis-· 
sionais, sendo que um deles necessariamente, será. 
especialista em neurologia ou detenha tftulo equiva• : 
lente. 

§ 1° A Junta Médica deverá fornecer laudos cir•. 
cunstanciados do quadro clfnico do paciente, con
cluindo pelo desligamento ou não dos aparelhos que 
mantêm alguns de seus sinais vitais. 

§ 2• Não poderão integrar a Junta Médica . 
constituída por determinação judicial os profissionais: 
que assinam o laudo que acompanha a petição ini
cial. 

Art. 6° Havendo ou não manifestação do Minis- . 
tério Público, de posse do laudo da Junta constitulda 
nos termos do art. s•, o juiz apreciará, no mais breve . 
tempo passivei o caso, decidindo pela autorização 
ou não do desligamento dos aparelhos. 

Art. 7° Será permitida a morte sem dor do pa· 
ciente em circunstâncias que acarretem sofrimentos 
ffsicos ou pslql.licos, que, por sua natureza, intensi· 
dade e precariedade de prognóstico da evolução da· 
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doença, não justifiquem a continuidade da assistên
cia m<'idica desfinada à conservação de sua existên-
cia. 

§ 1' - Na hipótese disciplinada por este artigo, 
a morte sem dor somente poderá ser autorizada-por 
Junta formada, por, no mínimo, 05 (cinco) médicos, 
sendo que pelo menos 02 (dois) deles deterão os tf
tulps de especialistas ou seu equivalente, na molés
tia que acomete o paciente, desde que haja o con
sentimento prévio e expresso deste. 

§ 22 O consentimento prévio e expresso do pa
ciente obedecerá à forma prevista no§ 1° do art. 2". 

§ 3' Caso o paciente esteja impossibilitado de 
expressar-se, ou não tenha expressado seu conhe
cimento prévio, seus familiares ou pessoa que com
provadamente mantém laços de afetividade com 
este, poderão requerer a:o Poder Judiciário autoriza
ção para consecução da morte sem dor. 

Art. s• Seja no caso de paciente com morte ce
rebral constatada, seja na hipótese do § 3° do art. 
72 , em não havendo a concordância de todos os fa
miliares, qualquer um deles poderá instaÚrar proces
so judicial que autorizará ou não a morte sem dor. 

Ar!. 9° Recebida a inicial, o Juiz mandará citar, 
pessoalmente, todos os familiares do paciente, para 
que se pronunciem sobre o pedido de autorização 
no prazo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. A inicial deverá, obrigatoria
mente, vir acompanhada das conclusões da Junta 
Médica que avaliou o quadro clfnico do paciente (art. 
7°, § 1"). 

Ar!. 1 O. Após as considerações dos familiares, 
o Juiz determíhar'á. a oitiva do Ministério Público, e, 
na mesma oportunidade, ordenará a formação de 
Junta Médica, constituída de, no mínimo, 05 (cinco) 
profissionais, sendo que entre eles, necessariamen
te. estará um especialista em Neurologia ou detentor 
de titulo equivalente e dois especialistas na moléstia 
que acomete o paciente, ou detentores de tftulos 
equivalentes. 

§ t• A Junta Médica deverá fornecer laudo cir
cunstanciado da...quadro clínico do paciente, con
cluindo pela manutenção de sua vida ou pela conse
cução da morte sem dor. Na dúvida, a Junta opinará 
pela manutenção da vida do paciente. 

§ 2° Não poderão integrar a Junta Médica 
constituída por determinação judicial os profissionais 
que assinam o laudo que acompanha a petição ini
cial. 

Art. 11. Havendo ou não manifestação do Mi
nistério Pútllico, de posse do laudo da junta consti
tuída nos termos do art. 10, o Juiz decidirá pela ma-

nutenção da vida do paciente ou pela consecução 
da morte sem dor. ~ ~ ~ 

Art. 12. Em qualquer hipótese, da sentença ca
~berá apelação, sendo que da que julgar pela conse
cução da morte sem dor, caberá recurso "ex offfcio" 
para o Tribunal de Justiça. 

Ar!. 13. Considerar-se-à competente para apre
ciar e julgar os processos oriundos desta Lei, salvo 
manifestação de vontade em contrário do paciente, 
o Juiz do local~ onde estiver localizada a unidaq~ 
hospitalar ou de saúde em que o paciente esteja in
ternado. 

§ 1° Caso o paciente não esteja internado em 
unidade hospitalar ou de saúde, será competente o 
foro de seu último domicmo. 

Art. 14. Todos os processos judiciais instaura
dos com base nesta Lei estarão isentos de custas e 
taxas judiciárias. 

Art. 15. A Junta Médica formada por determina
ção judicial será, preferencialmente, constitufda por 
médicos da rede oficial de saúde. 

Parágrafo único. No caso de participaÇão de 
médicos estranhos aos quadros da rede oficial, seu 
olfcio será prestado gratuitamente. 

Art. 16. O Poder Executivo regulará esta Lei 
em 60 (sessenta) dias. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Versando tema de permanente atualidade e 
constante controvérsia, a presente proposição visa à 
discussão, em profundidade, do problema da morte 
voluntária sem dor, que, se não é feliz como a dos 
santos e beatos, configura o mínimo de conforto que 
se pode dar ao condenado a esse desenlace, miti
gando a derradeira agonia. 

Desde a ementa, procuramos emprestar a 
maior clareza ao projeto, para evitar distorções num 
tema de tal magnitude. 

O problema do direito à morte sem dor não pa
rece insolúvel, atualmente, diante dos progressos 
prodigiosos da medicina que dispõe dos mais varia
dos processos técnicos para a sua caracterização e 
as crescentes perquirições cientrficas podem levar a 
prognósticos que parecem superar os limites da fali
bilidade humana. 

O direito à vida, como prerrogativa individual, 
cunha uma medalhha que tem, no seu reverso, a fi
gura do livre arbftrio, reconhecido pelos crentes 
como um atributo divino e pelos céticos como funda-
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menta e síntese de todas as prerrogativas essen· 
ciais da pessoa humana. 

Nas mais antigas civilizaçées era esse direito 
assegurado acima de qualquer prerrogativa social, 
nas codificações dos povos ou no direito consuetudi
nário, expresso o oreceito no decálogo mosaico, na 
lei romana das Doze Tábuas e no multimilenar Códi
go de Hamurabi. 

Não nos parece que o direito à vida, simples
mente citado sem definição no art. s•, caput, da 

' Constituição em vig'Gr, implique em negar ao ho
mem, no gozo real de seu arbítrio, o direito de mor
rer, quando se encontre sofrendo apenas uma vida 
vegetativa, desmoralizado, envelhecido pelo sofri
mento, presa da dor incurável e veemente. 

Esse direito de morrer tem-se expressado no 
suicídio e na eutanásia, como em ates heróicos e 
riscos assumidos. 

Os gregos tanto admitiam a eutanásia, por de
cisão pessoal, como prescreviam a pena de morte, 
nos crimes ideológicos: e, assim Sócrates foi conde
nado a beber a cicuta, dando um belo exemplo de 
estoicismo, ao morrer Conversando com os seus dis-
cípulos. . . .. 

Ainda hoje o suicídio- mesmo frustrado- resta im
pune embora punível, apenado o induzmento à morte. 

Restam as duas figuras, como tema milinar, 
discussão dos doutos principalmente os juristas. 

Quanto à eutanásia, é convidada ao debate a 
participação dos médicos, porque sua admissão 
possível exigirá a presença do especialista em neu
rologia e doenças terminais, principalmente a partir 
do crescente progresso da medfcinã, no prolonga
mento da vida das incuráveis, num cruel artificionis
mo clínico, que apenas prolonga a dor, a inconsciên
cia e o sofrimento dos familiares. 

Digladiam-se as duas correntes, enquanto os 
representantes de várias confissões religiosas inter
ferem, para que a moral judaico..:ristã continue a im
por, no campo do direito positivo, o domínio dos 
seus dogmas. 

Defende-se a eutanásia, quando quem a pede 
quer fugir a uma vida penosa e sem qualquer gratifi
cação, impelido, quem executa essa última vontade, 
por um impulso piedoso ou altruístico. 

Quando o Código Penal uruguaio, de 1935, in
cluiu a permissão à eutanásia, o jurista Garcia Pinto 
exprobou os legisladores, dizendo que a verdadeira 
piedade nada tem a ver com a "lástima eutanásica•, 
para acus<>.r seus promotores de buscar libertar-se, 
egoisticamente, do espetácuto da dor alheia, elimi
nando o doente. 

O nosso Nelson Humgria também assinalava 
que, na eutanásia, havia uma conjunção do egoísmo 
dos que ficam com o desespero dos que partem, ... ." 
e o homicídio do consciente são fatos antijurídicos, 
;cais o homem não pertence somente a si próprio, 

senão também ao meio social. Há um Tnteresse so
cial na vida de cada homem." 

Tem ·razão o ilustre jurista, mas a conclusão 
desse interesse social na vida do homem válido à 
sociedade não atinge a proteção indesejável do Es
tado ao que se julga no direito de morrer. 

Se, por uma dor moral insuportávei, ou pelo 
"tedium vitãe" invencível, quer o homem alienar-se 
da existência, que exerça o seu direito de morrer, 
diante das agruras insuportáveis de uma vida vege
tativa ou crescentemente dolorosa, incurável o sofri
mento. 

Argumenta Nélson Hungria que, mesmo se li
mitasse a eutanásíá a:oS casos de enfermos desen
ganados, portanto vidas socialmente inúteis, a incu
rabilidade não é um critério inexorável da ciência 
médica, variando no tempo e no espaço. E, por ve
zes, os médicos anunciam o "último suspiro" de um 
agoniZante, de vela na mão, que se restabelece. 

Nélson Hungria escreveu isso em . 1946, há 
quase meio século. 

Autor do Código Penal encomendado pela dita
dura de Getúlio Vargas, também opôs à tese do "in 
dubio pro reo• a do in dubio por societas". 

Era no tempo em que o nazismo, o fascismo e 
o estalinismo haviam dado o mínimo de valor à vida 
e à liberdade humanas, quando Stalin fuzilava, Hitler 
queimava e Mussolini levava à prísão.perpétua seus 
concidadãos, até sob a desculpa de· não pertence
rem à raça ariana. 

Hungria achava que o Estado tem o direito de 
matar, em caso de guerra externa. Seu Código Pe
nal permite o aborto "honoris causa" e para evitar a 
morte da parturiente, chamado necessário. E, como 
todos os códigos penais do mundo civilizado, permi
te a execução do semelhante em legítima defesa 
própria, de terceiros ou da propriedade. 

Será que a propriedade privada é um bem que 
se possa justificai moralmente como superior à 
vida? 

A legislação vigente· no Brasil permite penas de 
. mais de cem anos, quando há cumulativamente deli
tuo.sa. RaríSsimos os que vivem mais ·de cem anos, 
para cumpri-las. Trata-se de um eufemismo: não é 
pena capital, mas é a condenação da mc.ite em vida. 

Também praticamente se consagra, no direito 
não escrito dos países civilizados, que "crime de 
multidão não têm sujeito ativo". Assim, ocorrem ce
nas de linchamentos no Brasil e não se sabe da con
denação de um linchador por homicídio caracteriza-
do. · 

Autores como Nélson Hungria e Garcia Pintos, 
que consideram desnecessária a eutanásia, citando 
a opinião de grandes médicos, não conseguem pro-
var a injuridicidade da sua adoção. · 

Reconhecemos aos médicos à palavra final so
bre a inutilidade dos esforços científicos para reter a 
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vida de uma pessoa em que não funcionam c;> siste
ma nervoso central, inapelavelmente comprometidas 
as funções pulmonares, renais e cardíacas, como 
nos casos de metástase de câncer, de aids ou de 
esclerose cerebral senescente. 

Dizia Miguel Couto, o principe da medicina clí
nica brasileira, no inicio deste século: "Não há doen-
ças, há doentes". ~ _ 

· Assim sendo, não há regras ,sem exceção para 
decidir-se sobre a possibilidade de recuperação de 
um enfermo terminal, sendo infinitamente~ mais pre
sumível a sua morte. 

Também .devemos legislar para as exceções, 
não considerando o apego à vida maior do que o de
sejo de libertar-se da dor. Não é difícil concluir, se
guindo o pensamento de Miguel Couto, que "há 
doentes" desancorados da última esperança de vida, 
implorando a "morte piedosa", a mão penitente de 
um amigo que o liberte do suplicio abominável de vi
ver como um vegetal. 

De outro lado, é de ser punido o falso piedoso 
que, que falseando a vontade ou sem conhecimento 
do doente, lhe ministra o cálice amargo da libertação. 

Muito diverso dele é o agente eutanásico, busca 
um processo menos doloroso para atender ao mori
bundo que lhe implora a libertação do sofrimento. 

Ele está plenamente imbuído de que não co
mete um delito, mas pratica um dever social. 

Centenas de casos ocorrem, semelhantes, a 
cada ano, no Brasil, que viu, recentemente, estarre
cido, a mãe de um ex-presidente da República, con
denada ao exercfcio das funções biológicas primá
rias, apenas, totalmente descerebrada, até a última 
parada cardfaca. 

Não é crivei que um diagnóstico possa, piedo
samente, condenar à morte uma criança suposta
mente inviável e não um adulto que, consciente da 
própria incurabilidade e envelhecido pelo sofrimento, 
implora que lhe tirem um bem, para outros supremo, 
que considera imprestével: a vida. 

Não se pode compreender o livre arbítrio, de
fendido por todas as sociedades democráticas, so
frer limitações, a não ser quando produza mal a ou
trem ou contrarie a convivência social, o que ocorre 
com o moribundo; implorando a última safda. 

O Brasil não pune um por cento doS abortos 
criminosos que se cometem no Pais. Nem os lincha· 
mentes e as chacinas perpetradas até por quem tem 
a dever de garantir a segurança dos cidadãos. 

Não pode, por isso mesmo, ter uma legislação 
irrealista que inocente o aborto, o fuzilamento em si
tuações de beligerância, o desaparecimento even
tual de adversários do regime e mesmo o suicfdio. 

Apesar de todas essas exceções necessárias, 
tem-se garantido o direito à vida, dentro das singula
res condições do seu desenvolvimento. 

Como foi defendido o direito à vida de quem 
trabalha com refúgios atômic<>s; em usinas nuclea
res, em minas apr!>fundadas mais de cem metros no 
subsolo, ou mesmo em laboratórios ou indústrias po
luentes? 

Quem garante a vida de milhões de nascituros 
e crianças. principalmente nas regiões subdesenvol
vidas, devoradas pela fome, pelas endemias pela 
falta de higiene e de esgotos sanitários? 

~-Quem garantirá, daqui a dez anos, a vida de 
aposentados da previdência estatal e do Governo, 
quando para cada trabalhador ativo corresponda um 
inativo? 

Não pode impedir o "direito à morte" um Esta
do que a tantos nega o direito à vida. 

Precisamos deixar de hipocrisia. 
Cada um de nós sofre, quando vê um doente 

na famflia, rodeado de médicos, com os últimos re
cursos científicos para prolongar-lhe a dor gastando 
as derradeiras reservas dos parentes. A famflia des
pende, em sessenta dias da existência artificial do 
parente moribundo, tudo o que amealhou a vida in
teira, em proveito de nada e de ninguém, vistos os 
padrões da classe média. ~ 

O próprio -progresso da medicina, no campo 
da tanatologia, a substituição de órgãos, as próte
ses mais diversificadas, fazem com que a duração 
da vida humana tenha sido quase duplicada neste 
século. Isso é muito bom. Mas é péssimo disper
sar recursos médicos para prolongar a agonia de 
uma pessoa, refletida nos seus parentes que, 
quando a vitima do "direito de viver" dá o último 
suspiro, desabafa: "Felizmente, descansou!" 

Decerto os sobreviventes também descansam 
das longas vigilias, das despesas enormes, de fitar, 
sem nada poder, os olhos do ser querido, moribun
do, que há tantos meses lhes suplica a morte. 

A eutanásia é necessária, até que todos se 
possam igualar no desenlace, com a mesma dose 
de sofrimento ou de acalmia. 

Mas é preciso ser regulada de modo a prevenir 
os erros médicos. 

Por isso, o presente projeto cerca a prática 
da morte sem dor das maiores cautelas, desde 

~ os casos de morte cerebral, onde, além da auto
rização prévia do paciente ou de seus familiares, 
exige-se junta médica com a presença de profis
sionais habilitados; até o caso de quadro mórbi
do excessivamente penoso para o paciente, em 
que se requer também seu consentimento para a 
eutanásia. 

Prevê-se ainda o caso de faltar autorização do 
paciente, hipótese em que seus familiares poderão 
recorrer ao Judiciário para suprir tal autorização, em 
procedimento de grande celeridade. 
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Finalmente, atribui-se preferencialmente aos 
médicos da rede oficial o mister de compor a junta 
médica sempre que ordenada pelo juiz, sendo, ade
mais, toda a prestação jurisdicional eventualmente 
necessária e isenta de custas e taxas judiciais. 

Este o sentido da proposição: tratar com equilí
brio e máximo rigor técnico de um tema polêmico, 
mas nem por isso imune à regulamentação, a exem
plo do que há tempos já fizeram diversos países do 
chamado Primeiro Mundo, tais como Holanda, al
guns estados dos Estados Unidos da América e cer
tas circunscrições da Austrália. 

Para ver aprovada esta iniciativa, contamos 
com o esclarecido apoio de nossos pares. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1995. - Se
nador Gilvam Borges. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A maté
ria será publicada e despachada à Comissão Com
petente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 555, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 71, 7 4 e 76, do 

Regimento Interno, seja criada uma Comissão Tem
porária Interna, composta por 11 (onze) Senadores, 
para, no prazo de sessenta dias, acompanhar ln 
loco, os ates, fatos e circunstâncias que envolvem a 
tragédia da Clínica Santa Genoveva, no Bairro de 
Santa Te reza, bem como nas demais casas geriátri
cas do Rio de Janeiro. 

Justificação 

No artigo 196 da Constituição Federal está es
tabelecido que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantindo medidas sociais e económicas 
que visem à redução do risco de doenças e de ou
tros males, bem como o acesso universal e igualitá
rio às ações e serviços no setor. 

A tragédia que se verifica na Casa Santa Ge
noveva, no Município do Rio de Janeiro, onde mui
tos idosos já morreram e outros correm grandes ris
cos de vida, estarrece a toda a sociedade que está a 
exigir medidas urgentes e sérias no sentido de que 
todas as irregularidades sejam apuradas e os res
ponsáveis exemplarmente punidos. 

Dada a gravidade que envolve a questão, o 
Senado Federal não poderia ficar indiferente. O ob
jetivo do presente Requerimento é possibilitar o 
acompanhamento ln loco do problema, possibilitan
do o total conhecimento dos fatos e seus desdobra
mentos. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1996.- Bene
dita da Silva PT/RJ, Senadora da República 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A maté
ria será incluída oportunamente na Ordem do Dia, 
nos termos do art. 255 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 556, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos constitucionais do art. 59, § 2°, e 

na forma regimental dos arts. 215, item I, 216 e 
217, requeiro sejam solicitadas ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, in
formações quanto ao resultado das investigações 
do Banco Central sobre as irregularidades oconri
das no Banco Nacional, no -período de 1986 a 
1995, encaminhando a esta Casa o relatório oficial 
conclusivo. 

Justificação 

As denúncias sobre fraudes praticadas contra 
o Sistema Rnanceiro Nacional, estampadas em 
manchetes nos veículos de comunicação, repercuti
ram em forma de indignação, nos vários segmentos 
da sociedade brasileira, que passou a exigir dos go
vernantes imediatas providências. No Parlamento 
Brasileiro, onde muito se discutiu quanto ao trato 
mais adequado a ser dispensado ao assunto, a com
plexidade e magnitude do problema suscitou opiniõ
es divergentes entre os senhores partamerrtares, 
chegando-se a cogitar da instalação de uma CPI, 
para apurar com rigor o universo dos atos e fatos 
envoMdos nessas fraudes. 

Houve consenso quanto à conveniência de se 
aguardar o resultado das plvidências que estariam 
sendo adotadas pelo Pod Executivo, através do 
Banco Central, que diligen ava levantar dados que 
conduzissem à identificação de fatos e agentes ge
radores da derrocada dessas instituições financei
ras, indicando, inclusive, nomes de eventuais res
ponsáveis. 

O Parlamento se absteve da instauração da 
CPI, reservando-se o direito de conhecer e acom
panhar as gestões do Executivo em relação ao as-
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sunto, aguardando seus resultados. A conclusão do 
relatório do Banco Central sobre as irregularidades 
ocorridas no Banco Nacional e o encaminhamento 
desse documento ao Ministério Público, segundo a 
imprensa, aconteceram na semana que se passou. 

Nessa conformidade, objetiva o presente re
querimento de informações garantir o amplo conhe
cimento desta Casa quanto ao tema versado, cuja 
natureza e gravidaria legitimam o interesse· do Sena
do Federal em acompanhar o desdobramento de to
das as providências a ele inerentes. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1996. - Se
nadorRomeu Tuma. 

(À Mesa para decisão). 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O reque
rimento será despachado à Mesa para decisão, nos 
termos do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1' 
Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

Of 152196 Brasflia, 4 de junho de 1996. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT!Mn, como suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n• 1.464, de 30 
de maio de 1996, que. "Acrescenta parágrafo ao art. 
75 da Lei n• 4. 728, de 14 de julho de 1965. • 

Coréialmente, Deputado Fernando Gabelra, 
Líder do PV. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Será fei
ta a indicação solicitada. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1' 
Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 
Offcio n' 295/PT 

Bras ma, 5 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar o Deputado Paulo Rocha para in
tegrar, como titular, a Comissão Mista de Orçamento 
Público e Fiscalização, em substituição ao Deputado 
João Paulo Cunha. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
consideração. - Deputada Sandra Starllng, Uder 
do PT. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Será feita 
a substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turrio único, do PROJE
TO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 191, 
DE 1995 (n' 186/95, na Cãmara dos Depu
tados), que aprova o teX1o do Acordo de 
Cooperação Comercia:!, Económica e Indus
trial, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Turquia, em Brasnía, em 1 O de 
abril de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n' 161, de 
1996, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

A discussão da matéria encerrou-se na sessão 
deliberativa de ontem, quando teve sua votação 
adiada por falta de quorum. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qãeiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 134, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso n• 4, de 1995) 

Votação, em turno único, do PROJE
TO DE LEI DO SENADO N' 134, DE 1995, 
de autoria d.> Senador Roberto Freire, que 
regulamenta o § 3' do art. 8' do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, dis
pondo sobre a reparação de natureza eco
nOmica devida aos aeronautas e aeroviários, 
civis e militares, impedidos de exercer a pro
fissão, tendo 

Pareceres sob n•s 440 e 885, de 1995, 
e 38, de 1996, da Comissão 

- de Assuntos Econ6mlcos: t• pro
nunciamento: favorável ao Projeto; 2' pro
nunciamento: pela aprovação parcial da 
Emenda n' 1, de Plenário; e 3' pronuncia· 
mento: contrário às modificações propostas 
nos arts. 3°, 4'. 8' e 9' da Emenda n' 1, de 
Plenário. 
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(Dependendo de apreciação do Re
querimento n• 553, de 1996, do Senador 
Flaviano Melo, de adiamento de votação) 

A matéria teve a sua discussão encerrada na 
sessão deliberativa de ontem, quando foi lido o Re
querimento n• 553, de 1996, de adiamento de vota
ção, que não foi apreciado por falta de quorum. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen
to de adiamento queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação de Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 106, De 1994 (n• 
5.362/90, na Casa de origem), que institui a 
Residência Médico-Veterinária e determina 
outras providências, tendo 

Pareceres sob n•s 536, de 1995, e 
275, de 1996, das Comissões 

-de Educação, favorável ao Projeto; e 
- de Constituição, Justiça e Cidada· 

nia (em atendimento ao Requerimento n• 
1.176, de 1995, de audiência), favorável, 
nos termos de substitutivo que apresenta, 
com voto vencido em separado do Senador 
Ramez Tebet. 

Discussão em conjunto do projeto e do substi
tutivo, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Votação do substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro

jeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redigir 

o vencido para o tu mo suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 106 
(SUBSTITUTIVO), DE 1994 

Institui a Residência Médico-Veteri
nária e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Fica criada, nos termos desta lei, aRe

sidência Médico-Veterinária. 
Art. 22 Fica autorizada a criação, pelo Poder 

Executivo, da Comissão Nacional de Residência Mé
dico-Veterinária, nos mesmos moldes e atribuições 

da Comissão Nacional de Residência Médica, .:enfer
me o Decreto n• 80.281, de 5 de setembro de 1977, 
respe~ando-se as peculiaridades profissionais. 

Art. 32 Esta Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário." 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgota

da matéria constante da Ordem do Dia. 
· Sobre a Mesa, parecer oferecendo a redação 

. final, que, nos termos do art. 320 do Regimento ln
íemo, se não houver objeção do Plenário, será lido 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna. (Pausa.) 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 296, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final dO Projeto de Decreto 
Legislativo n" 191, de 1995 (n" 186, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 191, de 1995 (n• 
186, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo de Cooperação Comercial, Econó
mica e Industrial, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Turquia, em BrasOia, em 10 de abril de 1995. 

Sala de Reunião da Comissão, 5 de maio de 
1996. - Levy Dias, Presidente - Ney Suassuna, 
Relator- Ernandes Amorim - Antonio Carlos Va
ladares. 

ANEXO AO PARECER N• 296, DE 1996 

Faço saber ~ql.ie ~o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

~DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Comercia~ Econômlca e Industrial, 
celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Turquia, em Bras ma, em 1 O de 
abril de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Comercial, Económica e Industrial, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Bra· 
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si! e o Governo da República da Turquia, em Brasr
lia, em 1 O de abril de 1995. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Cbngresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio na
cional. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer vai à publicação. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 557, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 191, de 1995 (n• 186195, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Comercial, Econõmica e In
dustrial, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Turquia, em Brasma, em 10 de abril de 1995. 

Sala das Sessões, em 05 de maio de 1996. -
Coutinho Jorge - Valmlr Campelo 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi

dência recebeu.do Presidente da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional manifestação favo
rável à participação do Senado na reunião do Subgru
po de Trabalho para a Mineração, SGT-2, a realizar-se 
em Buenos Aires, nos próximos dias 13 e 14. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A Presidência designa ao nobre Senador Mau

ro Miranda para representar o Senado no menciona
do evento. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para uma 
comunicação de natureza urgente. V. Ex' dispõe de 

· 5 minutos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 

comunicação urgente. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, trago ao conheci
mento da Casa um fato que me parece dramático. 
Para tanto esta Casa vai ter que fazer a devida con
sideração. 

Está aqui, Sr. Presidente, uma proposta da 
pessoa que é, talvez, considerada o produtor rural 
de mars· prestígio no mundo inteiro, o Sr. Olacyr de 
Moraes, oferecendo, por escrito, ao Governo brasi
leiro, duzentos mil hectares da sua fazenda, Fazen
da ltamaraty, para que o Governo faça um projeto 
de reforma agrária. 

Quando fui Ministro da Agricultura de V. Ex", 
estive naquela fazenda, ela é algo espetacular no 
que tange à sua organização, sua seriedade. Cada 
produtor tem sua casa, seu lar, acesso à escola, 
produzem para si próprios e têm acesso não só à 
soja e à carne. Os empregados da Fazenda ltamara
ty têm admiração por Olacyr de Moraes e este, mes

. mo aSsim, quer entregar metade dela, duzentos mil 
hectares, para que o Governo faça um projeto de re
forma agrária. 

Ele troca a fazenda por IDAs, Sr. Presidente. 
Quando fui Ministro da Agricultura de V. Ex", queria
mos fazer isso, e foi feito, -V. Ex1 implantou o Pro
grama de Reforma Agrária -, mas ninguém aceitava 
IDA porque aqueles títulos eram considerados mal
ditos, e, de repente, o Sr. Olacyr resolve aceitá-los. 

É claro, Sr. Presidente, que a moeda podre é 
podre quando o empresário a pega, mas passa a ter 
valor total quando o empresário a vende. Então, o 
homem que é o maior produtor, o mais bem organi
zado, aquele que tem o que há de mais moderno em 
tecnologia no mundo, está dizendo que não conse
gue produzir. 

Ele possui um banco e uma fazenda, mas pre
fere ficar com o banco, que é assistido pelo Proer, a 
ficar com a fazenda que não tem incentivo algum. 

Quando isso ocorre, trago a esta Casa, para 
que sejam transcrifos nos Anais do Senado, os do
cumentos referentes às licttações que o Banco do 
Brasil está fazendo no Rio Grande do Sul, para ven
der terras de pequenos produtores inadimplentes. 

Observem os dados, Sr"s e Srs. Senadores, to
dos referentes a áreas rurais: em Cerro Largo, uma 
das melhores regiões para plantio do Rio Grande do 
Sul, a !ração de terra de 7,5ha tem o preço mínimo 
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de R$6.135,00, aproximadamente R$1.000,00 o 
hectare; em Guarani das Missões, imóvel situado na 
Linha Cedro, com seis mil hectares, tem o preço mí
nimo R$8.030,00; em Tupanciretã, em uma área 
cheia de produtores sem terra assentados, imóvel 
rural com 45ha, ao preço mínimo de R$20.000,00, 
ou seja, R$500,00 o hectare. 

Não entendo, Sr. Presidente, como é que o 
Banco do 'Brasil está vendendo área de sete hecta
res, de doze hectares, quando o tamanho mínimo do 
módulo deve ser de cinqüenta hectares. "Nessa hora, 
o Banco do Brasil já está vendendo para gente que 
tem terra, está dando terra para quem já tem terra. 
Em um âos itens da licitaçãc está escrito: "o licitante 
que estiver em mora com o Banco do Brasil terá sua 
proposta desclass~icada em qualquer fase". Então, 
só quem tem dinheiro pode comprar. 

Sr. Presidente, os sem-terra estão gritando que 
querem terra, e o Banco do Brasil está tirando a ter
ra dos pequenos produtor.,s, que não têm condições 
de pagá-la àquele banco. O que tem muita terra, um 
dos maiores produtores do mundo, quer entregar a 
terra para ficar com o Banco ltamaraty. 

Sr. Presidente, o que pede o Senhor Presiden
te da República? Já que o Sr. Olacyr de Moraes, 
que é um homem sério, que trabalhou e lutou e que 
está querendo construir uma viação férrea do Cen
tro-Oeste em direção ao Atlântico, disse que não 
vale a pena, é porque rea,mente isso não é mais in
teressante. É melhor fica' com o Banco ltamaraty, 
vender as terras e pegar os títulos podres, que, de 
repente - parece o milagre da montanha -, deixam 
de ser podres. Por intermédio daquele banco, pode
se entrar nas privatizações que estão acontecendo. 

Mas será que o Brasil vai se alimentar de priva
tização, de ações, de bancos? Quem vai produzir 
comida, Sr. Presidente? 

Na semana passada, não eram os sem-terra 
que estavam na frente do Palácio, mas sim os pe
quenos produtores, que possuem terras, mas que 
não conseguem mantê-las. No Rio Grande do Sul, 
existem milhares de pequenos proprietários, que, 
durante toda a vida, possuíram terra. As terras são 
passadas de geração para geração: de bisavô para 
avô, de avô para pai e de pai para filho; as familias, 
que sempre trabalharam no campo e puderam viver 
com dignidade, estão perdendo as suas terras não 
porque as venderam, mas porque não puderam pa
gar ao Banco do Brasil por elas. 

O banco está colocando as terras em licitação 
para qualquer Pedro Simon da vida, que tenha di-

nheiro, comprá-las. Se tenho R$7 mil, posso com
prar 7 hectares. 

Isso é maluquice, Sr. Presidente. Isso me pare
ce um absurdo, uma coisa irreal, ilógica. Quem não 
tem terra, pede para ter, quem tem um pouquinho, 
está perdendo, quem tem muito, como o Sr. Olacyr 
de Moraes, prefere não ter. 

Eu gostaria de saber, como foi anunciado em 
campanha, onde está a comida no dedo da mão do 
Sr. Presidente. Quero saber se amputaram aquele 
dedo, Sr. Presidente! Quem é que vai produzir? Im
portarão comida a vida inteira? Quero saber onde 
está o dedo da comida que o Presidente, durante 
sua campanha eleitoral, mostrava na mão. 

Ora, Sr. Presidente, estou pedindo ao Presi
dente da ComisSão de Assuntos Económicos do Se
nado para convidar o Sr. Olacyr de Moraes para vir 
expor, como convidado, as razões que fazem com 
que um homem fantástico, que chegou no pico do 
sucesso - se, de repente, ele cansou da vida, ele 
percebeu que tem outros atrativos na vida, e sabe
mos o que ele está vendo, além de plantar - não 
queira mais plantar. O Proer deu a cartada final, 
para que ele vai plantar? 

Na verdade, convidaremos o Sr. Olacyr de Mo
raes para vir expor os motivos dessa sua doação. 
Porque precisa ser explicado, Sr. Presidente, como 
um homem como ele, de repente, quer se desfazer 
da sua propriedade. 

Esse convite, Sr. Presidente, deve ser feito 
pelo Presidente da Comissão de Assuntos Econômi
cos ao Sr. Olacyr de Moraes, para que, na próxima 
semana, possamos ouvir esse ilustre cidadão, a fim 
de que ele nos diga o que está acontecendo. Mas o 
Sr. Presidente da República tem que analisar esses 
fatos, porque, em termos de agricunura, ninguém 
está satisfeito. 

Estamos vendo o Sr. Olacyr de Moraes, repito, 
o melhor proprietário de terras do Brasil e maior pro
dutor de soja no mundo inteiro doando parte de sua 
fazenda para a reforma agrária. O ltamaraty é um 
banco "mixuruca". Penso que a maioria do povo não 
sabe que ele tem o tal banco. No entanto, ele foi ao 
Proer e disse que prefere ficar com o banco e com 
as malditas TOAs a ser o melhor produtor do mundo. 

Sr. Presidente, se o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso não parar para pensar, juro que não enten
do mais nada; 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. PEDRO SIMON EM $-EU DISCURSO: 
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- "fERRENO COM 8l. 1?,00M2, SITUAI)() NA AV. Moi.JIUCID UoRDOSO, 
ESQUINA COM A I~UA f.lt>lA GIRIBONE, iõM BARROS CASSAL (RSl. I'RECO 
MINIMO: I<$ 37.000,00,--
- TERRENO COM 1.360,00M2, SITUADO NA QUADRA f\6 DA AV. 
Mo~LIRICIO CARDOSO, ESilliiN,~ COM A RUA BOA VISTo~, EM Bo~RROS 
CASSt'oL IRSl. I'RECD MINIMD: R$18.000,00. 

EDITAL E INFDRMACOES NA AGENCIA EM BARROS CASSAL <RSl - TEL.: 
(054) 384_-1255. 

CAMPO NOVO (RS l : 

- RESIDENCIA SITUADA NA RUA BENTO GONCALVES, 638, El'l CAMPO 
NOVO <RS>, POSSUINDO, TERRENO E BENFEITORIAS, AREAS DE 
350,00M2 E 150,00M2, RESPECTIVAMENTE. PRECO MINIMO: R$ 
27.383,00. 

EDITAL E INFORMACOES NA AGENCIA CAMI'O NOVO <RS) - TEL.: (055) 
528-1400 .. 

!cERRO LARGO <RSl: 

1- FRACAO OE TERRAS COI'I AREA DE 7,5Hê, DENTRO OE UMA AREA 
MAIOR OE 25, OOHA, LOTES 35 A 37, LINHA MARRECo~, CERRO LARGO 
<RS). PRECO MINIMO: R$ 6.135,00. 

1:
- IMOVEL RURAL CONSTITUIDO POR PARTE DOS LOTES 61 E 62, 
SITUADO NA LINHA DO BUTIA, EM CERRO LARGO (RS), COM 17,67HA. 
PREGO MINIMO! R$ 30.447,00. 

EDITAL E INFORMACOES NA AGENCIA EM CERRO LARSO <RS) - TEL.: 
(055) 359-2122 

COLORADO <RSl: 

/ 

.. RE!jlDENCIA SITUADA NA RUA ASSIS BRASIL, 298, UNIDADE 02, EM 
COLORADO <RS>, COM AREA CONSTRUIDA DE 80,30M2 E AREA 

?'cPROXIMAI)A 00 TERREF.!O DI:: 300,.00M2. P3§Ç') .manMp.:a.n. 7 Ut9&Q. .. ~---

I -· RESIDENCI.~ SITLIAD•~ NA RUA .~s:;:;rs BRASIL, :~?.g.~ u_NrD_.~Ut:. ·~·-t .• J:.l1r_ 
COLilRADil <llS). CllM AHE<~ CONSTRUII)A f.•E eo.:;lOM2 E: •'ollEA C,t"' 
1:!1PROXIMAO,~ 00. TERRENO DE :]00 ~ OOM2 ~ PHE:CO. PiTN1f'1(1 ~ .:'U~ '7 •.. !>90 ~ OÜ .. 

EIHTAL E INFDil.MACOE:S NA AGENCio'• EM COLORt-oDD <RS) - TEL.: 
( 054) ~:134-1. 225 
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Ei'!CANTc~DO <RS) : 

·- RESIDENCrt-, SITU1\C•A NA 1\l.IA MON!>ENHOI\ i>C<'•I3,BRINL l-333_, EM 
E:NCANT~1DO <R::D ~ POSSUINDO,. TERRENO E E:ENFE_I_TORir~:::l:- ,!)REAS DE 
450!"00M2 -E 182~_.,.t3f'l:2~ RESPI~CTII..1 AII'IENTIZ. PI~E:C_O l"liNJi"\_0: ~$ 
'75.000!"00. 

EDITAL E INFOI\Mt-,cm:s NA ~.GENCH• ENC:ANTAJ)O (1\Sl ·-· TEL: (051 l 
/'51-2422. 

GU,~RAt>; I DAS MI SSOES <RS l : 

- lMQl)EI RfiRAt !'{,JNSTITU!DD PEL,; FI~ACAO DE TERRAS L T. 20, 
SITUADO NA LINHA CEDRO, MI..INICIPICI DE GIJAR.~NI DAS MISSOES 
(RS), COM .;REA DE 6,25HA. PI~ECO MINI MO R$ .?-.030,00.-

EDITAl. E INFORMACOES NA AGENCIA EM GUARANI DAS MISSOES <RSl -
TEL.: <055) 353-12~?0 . 

.JAGUARAO <RS l : 

- PREDIO COMERCIAl- SITUAllO NA RUA GENERAL MAR~UES, 810, EM 
.JAGUARAO <RSl, POSSUINDO, TERRENO E BENFEITOR IAS, AREAS DE 
220,00M2. PRECO MINIMO: R$ 14.120,00. 

EDITAL E INFORMACOES NA AGENCIA EM JAGUARAO <RSl - TEL.: 
(0532) 61-1299. 

PORTO ALEGRE <RSl: 

- PREDIO COMERCIAl- SITUADO NA AV. PROTASIO ALIJES, 7272. 
BAIRRO ,JARDIM SABARA, EM PORTO ALEGRE <RS), CONSTITIJIDO DE 
SUBSOLO E DOIS PAVIMENTOS, PERFAZENDO AREA TOTAl_ CONSTRUIDA 
OE 5.387,00M2, EM TERRENO COM 50.625,00M2. PRECO MINIMO: R$ 
1.600.000,00. 

EDITAL E INFORMACOES NA AGENCIA PORTO AI.EGRE - CENTRO <RSl -
TEL.: ( 051 l 221-4300. 

,.,.***:o;.:o;.~o;.,;.-:o:-:-::-:*:.;.::Eo*******,.:•:.;.*******:;o;.;;o;.:.;.~f(t?*************'=<-****•Y.-*~1!-*** 

~PORTO XAVIER <RSl: 

- FRACAO C•E TERRAS RURAIS COM AREA DE 39 ,OOHA, DA LINHA 

fUPANC:mElA < I<S U-

·- ! fl'!()t)EL RURr~~L COI"! ;5. ó::Hr~ ~ LOCi~d., J: ::t:DD U·1 BFI-.t~ I...~ IS T'A Dt-1 
:·:;Et::l-~í·:.ilt·:.~.._t-1] uE l~~~RI~ l'liJNCJ?Jf'l OE 'l'IJP!'='INCIH!~T~~- {;;::S). PRECO 
MINIJ"lo: R'&. :·::o.ooo .. oo. --

t::DI T1~1 L E lNF_OP.!"'r.,COE.S i..Jr='i ,~,GENC I 1:1 E!'\ _TUP r~t~C :u~.ETr~ (RS) - TEL. : 
•: O~=:i5) 272·-1809. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Há orado
res inscritos. 

Cor.cedo a pala<lra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da_ ora doM 
ra.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não po
deria deixar de manifestar-me neste dia, para falar a 
respeito dos dois Brasis: o dos carros importados e 
das maosões e o da miséria e da falta de oportuni
dade trabalho, da falta de moradia, de terra e de 
educação. 

Sabemos que o Banco Mundial constatou que 
1 O% dos mais ricos ficam com 51% do PIB brasilei
ro. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, desejo falar 
um pouco a respeito desse desenvolvimento susten
tável, da preservação e dos assentamentos huma
nos, hoje tema da Conferência Habitat 2, promovida 
pela ONU. Constatamos que há um déficit habitacio
nal superior a quinze milhões de unidades. Sabemos 
que é importante estabelecer uma política habitacio
nal para este Pais, principalmente, para as chama
das comunidades carentes. 

Constatamos que existem em nosso País os 
chamados domicflios improvisados, realidade de 
grande parcela da população. São espaços não resi
denciais e que, mesmo assim, são utilizados para 
abrigar essas pessoas. Temos, também, os domicí
lios rústicos, que não têm paredes de alvenaria nem 
de madeira aparelhada; são casas feitas de barro, 
papelão ou de tábuas de caixas. 

Há domicílios compartilhados por duas ou três 
famílias, denominados domicílios familiares, e, tam
bém, os domicflios inadequados, aqueles que não 
têm nenhuma infra-estrutura, sem saneamento e 
que levam mais de 30% do orçamento familiar com 
os chamados aluguéis. Temos habitações localiza~ 
das nas chamadas áreas de risco, onde ocorrem 
perdas humanas, ambientais e patrimoniais e onde 
existe grande marginalidade que gera violência e 
tantas coisas mais. 

Conheço pérfeitaménte essas realidades. Es
tou no meu último estágio pois hoje posso morar 
confortavelmente em uma casa de alvenaria de dois 
andares, agora aumentada para três. 

Sei que faltam investimentos nessa área, em 
termos de política nacional brasileira. 

O nosso Brasil é campeão mundial de produ
ção de açúcar, de café, de frutas e de mandioca; é o 
segundo produtor mundial de feijão, soja, banana, 
cacau, de rebanho bovino; é o terceiro produtor de 
milho; quarto produtor de carne e frango; quinto pro-

dutor de rebanho suíno e eqüino; é o oitavo produtor 
de cereais; décimo produtor de veículos e eXPorta
dor de madeiras nobres, metais e minérios precio
síssimos. Enfim, estamos entre as dez maiores eco
nomias do planeta juntamente cóm os Estados Uni
dos, Japão, FranÇa, Itália, Inglaterra, Espanha, Ca
nadá e Alemanha. 
· Ora, por que não somos considerados um país 
desenvolvido? Justamente pelas desigualdades so
ciais -existentes no País, como a mortalidade infantil, 
desnutrição, déficit habitacional, etc ... 

Essa Conferência promete nos trazer outras 
perspectivas, porquanto busca relacionar os assen
tamentos humanos, o meio-ambiente, o bem-estar 
social e a moradia. Teri'ios notícias de que lá se de
senvolvem estudos para que não coexistam num 
mesmo pafs, a exemplo do Brasil, uma economia al
tamente equilibrada e uma sociedade extremamente 
desajustada 

Quando howe a aceleração das atividades in
dustriais, tivemos crescimento demográfico e movi
mentos migratórios provenientes do campo, o êxodo 
rural. ou seja, alimentamos, a partir daí, a chamada 
concentração· umana. Sofremos uma metamorfose 
radical ao sairmOs de uma sociedade rural piÍmária 
para uma sociedade urbana dependente de vários 
serviços e· de infra-estrutura. E não conseguimos, 
mesmo com as iniciativas que foram tomadas, como 
a criação do Fundo de Garantia do Te nipo de Servi
ço, fazer frente a esse déficit Estamos assistindo à 
favelização das médias e grandes cidades. 

O Sr. Gerson camata- V. Ex" me concede um 
aparte? 

A SRA, BENEmTA DA SILVA· Ouço V. Ex• 
comprazer .. 

O Sr. Gerson Camata - Senadora Benedita da 
Silva, V. Ex", numa hora bem oportuna, enfoca esse 
problema do Brasil, que talvez seja um dos mais sé
rios. Há uma famosa e bela frase bíblica em que Je
sus reclama que o Filho do Homem não tinha uma 
pedra para colocar a cabeça. No Brasil, deverfamo!f 
reclamar porque cerca de um terço de nossa popula- · 
ção não tenha uma pedra para colocar a cabeça. 
Sou membro da Comissão Habitat 2 criada no Sena
do Federal. E estudando o assunto constatamos que 
esse problema habitacional para o mundo futuro é 
tão grande, e vai se tomar tão sério - ou já é tão sé
rio • que a ONU começa a lançar luzes de holofotes 
em cima dele, chamando a atenção de governos, de 
prefeitos, vereadores, planejadores para que esse 
problema comece a ser estudado e possa ser resol
vido. V. Ex•, mais do que um sociólogo, um enge-

··, 
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nheiro ou um técnico, conhece essa realidade por
que a viveu. No Brasil, por exemplo, o grande pro
blema - e V. Ex" o disse da tribuna - é o êxodo rural. 
Alguns lavradores vão para o Movimento dos Sem
Terra lutar pela terra; outros desistem da luta e vão 
para a favela da grande cidade. Esses trabalhadores 
não têm preparo nem treinamento para exercer outra 
profissão. O homem do campo, o lavrador que pro
duzia no interior, vira um pária na cidade, um deslo
cado, um marginalizado, um abandonado da socie
dade. Em uma das reuniões, sugeri que, dentre as 
propostas que seriam apresentadas pelo Brasil, se 
incluísse mais uma: que houvesse melhora das con
dições de vida do homem do campo, dando-lhe as
sistência médica, energia elétrica, boas escolas. En
fim, que se criasse em tomo da pequena vila do inte
rior algum tipo de lazer; que se financiasse, com pra
zo melhor, uma antena para que ele pudesse assistir 
televisão. O homem do campo monta em seu burri
nho, vai para a v~a mais próxima e vê na televisão 
novelas com um povo vivendo muito bem, todos 
tranqüílos nas praias e comendo nos restaurantes. 
Esse homem fica pensanco que ele é um burro, um 
bobo, ao ficar cavando a terra, tomando sol, traba
lhando e produzindo, enquanto poderia estar desfru
tando daquele outro mundo fantástico que a televi
são lhe mostra. Uma das soluções seria, pois, que 
se criasse, em tomo das pequenas vilas, das cida
des do interior, comunidades produtoras de verdu
ras, de produtos agrfcolas e que fossem doados .lo
tes a essa gente. Se o homem do campo não for 
para a cidade, ele permanece em volta daquele nú
cleo onde nasceu, onde vive e onde tem um compa
dre ou um cunhado que pode ajudá-lo numa hora de 
dificuldade. Na cidade, todos são estranhos, e ele 
vai sendo levado, efetivamente, diante do desespe
ro, para a marginalidade. Começa a surgir outro fe
nômeno nas comunicações: os americanos lançam 
um satélite, o satéltte vem para o oêu brasileiro, e 
eles distribuem imagem de televisão para nós. Nós 
lhes pagamos, sem nenhuma interferência do Go
verno brasileiro, sem cobrar nenhum imposto. Eles 
ocupam a gama da faixa KU e transmitem para cá. 
Sugiro que se cobre um imposto sobre isso. Calcula
se que 1 O milhões de lares brasileiros, dentro de 
dois anos, estarão ligados nesse satêlite. E não são 
1 O milhões de lares mais pobres. Ora, seria interes
sante que essas empresas pagassem um tributo - e 
num cálculo rápido chegou-se à condusão de que 
elas podem pagar até US$1 bilhão por ano- para fa
zer casas e implantar redes de esgoto para os mais 
pobres. A ONU, que supervisiona os interesses 

mundiais dessas pessoas, podia, por sua iniciativa, 
propor aos pafses desenvolvidos - que lançam sua 
imagem sobre 0S mais pobres e os colonizam cultu
ralmente -, que se dispusessem a pagar esses tribu
tos, para ajudar a melhorar as condições de vida da
queles que não têm sequer onde morar. Isso seria 
um ínvestimento, porque, no futuro essas pessoas 
poderiam tomar-se também compradores das ima
gens de satélite que eles vão começar a lançar so
bre os países subdesenvolvidos ainda e.ste ano. 
Cumprimento V. Ex•, que trata de um assunto com . 
que o mundo todo está preocupado e que é impor
tantíssimo: o cidadão, o ser humano, criado à ima
gem e semelhança de Deus, que precisa ter, pelo 
menos, uma pedra para repousar sua cabeça. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço-lhe 
o aparte, Senador Gerson Camata, e o incorporo, 
com muito prazer, corno uma grande contribuição ao 
meu pronunciamento. Reconheço a habilidade com 
q1,1e V. Ex" tem apresentado propostas na Comissão, 
onde, ao substttuir a Senadora Marina Silva, tive 
oportunidade de também apresentar algumas suges
tões. Tenho certeza de que o que precisamos - e V. 
Ex" aborda isso muito bem - é democratizar a ocu
pação do espaço urbano. 

Quando lutamos pela reforma agrária não pre
tendemos apenas dar um pedacinho de terra aos 
mai.s pobres, corno muitos pensam. Queremos ga
rantir ao homem do campo a sua fixação no campo 
e também fazer com que ele possa usufruir de todos 
os avanços tecnológicos, para que possa sentir-se 
como os demais cidadãos e não pura e simplesmen· 
te fique onde está. Precisamos, sobretudo, garantir a 
preservação de sua cultura, porque não existe nada 
mais diffcil do que tirar o homem de seu verdadeiro 
habitat. 

É preciso evitar o que aconteceu com os ne
gros, que foram arrancados de sua terra, escraviza
dos e obrigados a trabalhar na lavoura, com que não 
tinham nenhuma intimidade. Há um desequilíbrio 
quando tiramos um trabalhador rural do campo e o 
trazemos para os grandes centros urbanos, onde vai 
morar nas favelas. Ele vai tomar-se nada mais do 
que um trabalhador braçal sem qualificação e ga
nhar um salário aviltante com o qual não poderá se
quer sustentar sua famflia e oferecer-lhe uma viâa 
digna. 

Essa é a realidade brasileira. Não podemos 
permitir que isso continue. É preciso possibilitar a in· 
tegração do assentamento com os avanços do de
senvolvimento para atender a necessidade do ser 
humano de moradia, de trabalho, de educação, de 



00132- ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de I 996 

saúde e de alimentação. Estamos lutando pela refor
ma agrária, evidentemente, para alimentar o Brasil, 
quiçá a América Latina, porque reunimos todas as 
condições para isso. 

Senador Gerson Camata, pude observar com 
muita tranqüilidade os debates que se travaram an
tes dessa conferência e percebi que reunimos, além 
da vontade do ser humano e das condições climáti
cas, todos os meios para fazer do Brasil um grande 
pafs, desenvolvido económica e socialmente e ca
paz de garantir que cada um desses segmentos pre
serve os seus valores culturais, como é o caso do 
homem do campo, porque queremos que, via Inter
net, ele possa também se ver nas telinhas. 

Estamos democratizando os meios de comu
nicação, para que cheguem aos mais longfquos 
rlncões, r,ijo para impor ao trabalhador rural uma 
cultura urtana, mas para permitir que ele também 
possa ver-se na telinha. Para isso a produção lo
cal é importantfssima, ·porque é dessa forma que 
nos sentiremos representados e também repre
~entantes do interesse maior, que é o interesse na
cional brasileiro. 

Em seu aparte, que incorpóro ao meu pronun
ciamento, V. Ex" aborda, com muita propriedade, 
essa questão que considero relevante. 

Antes de concluir, quero dizer que não posso 
entender por que não copiamos os bons exemplos. 
A urbanidade e a qualidade de vida não existem 
apenas fora do Brasil. Temos el<Elmplos aqui em 
nosso Pafs. Curitiba é um exemplo, assim como Ao
rianópolis e Porto Alegre. Ora, então por que não co
j)larmos esse exemplo? 

Estou muito orgulhosa, Senador, porque na 
Conferência foi homenageado Francisco Siqueira 
Pedrosa, lfder comunitário que recebeu um prêmio 
pelo projeto de reabilitação de favelas. Fiquei muito 
orgulhosa porque, embora distante, eu me senti rep
resentada, como se lá estivesse. Esse lfder mostrou 
que os problemas deste Pais podem ser resolvidos. 
Em virtude de uma associação da iniCiativa privada 
com a prefeitura, essa comunidade organizada pôde 
làceber esse prêmio. Não só esse lfder mas tantos 
outros conseguiram nas suas comunidades, com 
l9da sua humildade, fazer coisas fabulosas. 

Estou orgulhosa também porque pertenço à 
comunidade da Favela de Chapéu Mangueira há 54 
anos, que é a minha ide :m. Tive a oportunidade de 
ajudar a criar, com base na organização daqueles 
favelados, uma federação de favelas no Estado do 
R)o de Janeiro. Faço parte também do Movimento 
Nacional dos Favelados. 

Considero a Favela de Chapéu Mangueira mo
delo. Já disse desta tribuna que nela não existe mor
talidade intantil, e faz apenas doze anos, se não me 
engano, que lá foi implantada a rede de esgoto, por
que antes o sistema era o de vala a céu aberto já 
que era proibido ligar o esgoto da favela ao esgoto 
do asfalto. TIVemos que lutar muito para conquistar 
isso, mas conseguimos. Nosso índice de mortalida
de infantil é nulo. Também não há registro de proble
mas ginecológicos. Temos um posto de saúde que 
faz atendimento preventivo. Trata-se de uma comu-

-- _ nidade sadia. Apesar de termos passado por esses 
· estágios que aqui mencionei, como morar em casas 

de papelão e passar por outras dificuldades, hoje 
99,9% das casas são de alvenaria e foram construí
das com o suor dos trabalhadores da comunidade. É 
obvio que levamos dez, quinze, vinte anos para 
construi-las, mas nós as fizemos. Temos uma esco
la comunitária, que é modelo, temos um balcão de 
artes e muitas outras coisas. É uma comunidade 
que possui filhos ilustres ~ uma Senadora, médicos, 
dentistas e professores. 

Se essas comunidades, apesar de todas_ as di
ficuldades, sem orçamento, podem fazer tuda..o que 
citei, por que não o Poder Público? Já temos a con
clusão do Movimento Nacional dos Favelados no 
sentido de que com 3% do PIB resolveremos o pro
blema de habitação para, pelo menos, 35 milhões de 
favelados. Por que, enião, não copiar essas iniciati
vas, que são maravilhosas? Também quero sugerir 
o orçamento participativo, que será apresentado na 
Conferência entre os projetes a serem apoiados, 
premiados - motivo de orgulho para mim, por ser o 
orçamento iniciativa do Partido dos Trabalhadores. 
Entretanto, o orçamento participativo não é uma ta
refa só para as nossas administrações. As boas coi
sas devem ser copiadas, não importa a sigla partidá
ria, não importa de onde venham, desde que se 
constituam num instrumento de participação, de fis
calização e de solução para os problemas que esta
mos vivendo. 

Então, temos que definir uma estratégia ade
quada para politicas urbanas e ambientais, com pra
zo, com orçamento compatível. Por isso o nosso or
çamento, uma colcha de retalhos, tem que estar vol
tado para as prioridades. Não adianta o Brasil, o 
nosso Presidente assinar acordos, se eles não são 
cumpridos, são inviabilizados por não terem prazo 
ou por não terem orçamento compatlvel. Temos que 
buscar um orçamento que expresse a nossa realida
de. Se se quer investir socialmente, para que as 
pessoas cresçam, para que, economicamente, pos-
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samos continuar com esses parceiros que aqui men
cionei, é preciso que tenhamos condições de garan
tir no orçamento rubrica para essas prioridades. 

Sr. Presidente, eu pediria que o meu pronun
ciamento fosse publicado na íntegra. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDTrA DA SILVA EM SEU Dis
CURSO: 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores. 

Ao longo de sua história, o Brasil perdeu grandes chances 

de construir um desenvolvimento integral, do pa!s com o seu 

povo. Antagonicamente, o Brasil econOmico está longe do Brasil 

social. De um lado, temos o pa!s dos carros importados, das man· 

sões, dos executiVOs mals bem pagos do mundo. Um pars econ~ 
micamente forte, que consome. De outro lado, temos uma Nação 

de miseráveis, ruja realidade não lhes penntte acesso aos mais 
elementares valores humanos, como a educaçlo, o trabalho. a 

moradla e a terra. Criou-se um verdadeiro apar1hak:l social. Slo 

dois palses distintos onde o primeiro Insista em fechar os olhos e 
negar ql!e o outro exlsla. 

O pais alcançou grande crescimento industrial convivendo 

com uma das maiores concentrações de renda do mundO. Segurr 

do relatório do Banco Mundial, do ano passadO, os 10% mais rf. 

CDS da populaçi.o abocanham 51,3% do PIB brasileiro. Em na. 

nhum outro pais os ricoS se apropriam ele um percentual tio alto 

como no nosso. 

Na data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Am· 

biente, é meu desejo abordar um tema que está dlretamente rala· 

cionado com a quastAo do desenvolvimento sustentável e .à pre-
servação ambiental. Trata·se da problemática da morada e dos 

assentamentos humanos, objato da última conferênda mundial da 

Organização das Nações UnidaS. 

A deterioração urbana no Brasil pode ser medida através 

dos elevados indicadores do déficit habhadonai, que está ultra-
passando a marca de 15 milhões da unidades, confonna dados 

da ONU. Como o conceitO de •dáftcit habltadonal• tem causado 

extrema confusão, estamos adotando.a, aqui, na sua abordagem 

mals ampla, incorporando as condições do habitat como um todo, 

de acordo com a mais modema metodobgia utilizada, inclusive 

por órgãos da admln~ção federal o a própria Organlzaçiio -

Nações Unidas. 
Entenda·se, pols, como fazendo parte do déficit habilad~ 

na!, além da necessidade da construção de novas unidades frente 

à demanda da populaçAo sempre crescente, os domlcruos mpnr 

visados (locais com fins não resktencials mas utiltzados como ma. 
radia); os domlclios nlsticos (que não apresentam pared88 da alv&-

muia. ou madeira aparelhada. como casas de barro, de 1ábuas de 

caixas). domicmos com fam{llas conviventes (quando duas ou mais 

famllias residem n001a mesma habitação); domicílios Inadequados 

(dificuldades graves com relação à infra-estrutura, particularmente 

saneamento básico, ou onde os moradores mais pobres compro-
metam grande parte da sua renda com aluguel (mais da 30%). 

Nesse contexto extremamente precário, verifica--se a ocu
pação predatória de áreas Inadequadas. com agravamento dos 

riscos de perdas humanas, pabimonlals a ambientais: serviços de 
transporte público com baixos padrOes de eficiência, de seguran-

ça. e altos fndlces de polulçAo deVido às más oondlções dos vai'· 

culos; conflitos fundiários envolvendo ocupações de terras púbiJ. 
cas e privadas. São problemas sociais e ambientais, retadonados 

à questão dos assentamentos humanos, que têm marcado o ce-

nário brasUalro, constituindo-se num dos maiores desafios ao ver· 

dadetro desenvolvimento, ameaçando o presente e o futuro .elas 
novas gerações. 

Mas esse não é tn1 fenOmeno que se limita ao nosso País. 
A problemática urbana dos palsas de terceiro mundo aparece 

com vários pontos em oorm.m; grandes dnturões de pobreza, af. 

tos fnCUces de marglnaJJdade, da vtolêncta. carências habitad~ 

nais com .... consaqüento grande dagradaçilo amblantaL 

Porém é importante frisar que nenhum dos pafses com as-

ses problemas tipicos do sulldosenYolvinento possui uma econo
mia tono como a nossa: o Brasil 6 <>IITlp8io mu~ na produção 

de açúcar. café, trutas o mandioca; dalém o 2' lugar na produçlo do 

faijão. soja, banana. cacau o rol>anho boYino; o 3" lugar na produ

ção da mlllo; o 4'1ugar na produçlo da carne e frangos; o 5' om m

banhos sulno e eqülno;- entra os rnaJoms produlorus doce
reais (8il kJgar) 8 entre os mabras proc:luk>ras da vela.~los do mundo 

(lO' lugar). e><pOrtador do madeiras,_ minérios o metais pmcio

sos. A fartlra e a rlquem bnlslalras sAo da cm""" irM!ja a qualquer 

pais do planeta. SOmos o único pais do ten:oilo mundo que está en
tre as dez prinolras oconcxnlas do planeta. ao lado dos EUA. Ja
pão, Alemanha, França. ttâlia,lngtatarra, Espanha e Canaclá. 

Por que, antAo, nAo somos con.~erados um pais desen-

volvido? Porque ostentamos desigualdades sociais que nos fa· 

zem despencar abaixo dos palses mais pobres do planeta. Taxas 

altlssimas de analfabetismo; de mortalidade Infantil; da desnutri

ção, de déflcit habitacionat, são alguns dos b1stes indicadores que 

significativamente atestam o fato de que ti.o·somenta valores eco
nOmlcos estão longe de representar o verdadelro desenvotvlmerr 

to de uma nação. 

Conlerinclll dai Naçóoa Unidas aobrl 01 Aaa-man
toa Hurnanoa- Habitat 1- 1996 

As questOas que envolvem a moradia, o bam..astar sociat e a 

protação ao mak> amb«M'rta,lntrinsicamenta relacionadas, estio me

rOCGildo atenção da canunidacfo lnlllmadonal. A Conferência das 

Naçõ<ls Unidas sobre os Assentamoot>s Humanos- Habitat li. p«>

tende envotver os pa!ses membros da ONU em um esforço colativo 

para con1ar a degradaçio ambientai 8 a detarioraçio das G'Ot1dlç6es 
de vida nos assentamentos humanos, com atenção esp9dal aos 

poises que 8(lfUS8f1lam um quadro da pobreza gonerallmda. 

É o caso do Brasil, pois, Infelizmente. o nosso quadro urbe· 

no se apresenta, em nível nadonal, com caracterrstlcas de país 

subdesanvoMdo. 
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O modelo centralizador de riquezas, a acelaração das atM· 

dadas industriais, o crescimento demográfico, o~ _movimentos mi

gratórios e o êxodo rural foram alimentadores da concentração ur

bana desenfreada, A metamorfose de uma sociE!'~d~ __ q~_I:J_ (Ira ru

ral e primária para outra urbana e dependente dos satores secun

dários e terciário foi multo rápida e realizada a um custo social 

enorme. Teria sido melhor se tivesse ocorrido de form,_~ -~ais lenta 
e planejada, dentro de um processo de crescimento econOmico 

menos selvagem e mais redistrlbutivista. 
As impllcaçõé's que foram se agravando ~mo processo ir

regular da ocupação do território brasileiro não Passaram desper-_ 

cabidas dos sucessivos governos que, desde a década de 70, 

buscam implantar polftlcas urbanas. Mas, por fragilidade ou falta 

de consistência nos planos de continuidade, ou mesmo falta de vi
são ou vontade politica, (leia-se aqui a politica institUfda a partir 

do FGTS que previa o investimento dos recursos arrecadados 
para fazer fTente ao déficit), não obtiveram resultados frente aos 

problemas dos assentamentos humanos no nosso pais. 

Em nfvel de legistatlvo federal, foi proposta quase uma de
zena de projetes de lei tratando de matéria urbana. Esses proje
tes, tndufam instrumentos de controle do uso do solo como ln

posto progressivo sobre propriedade lmobiilárta., a reurbamtzaçlo 

consorciada ou a preferência do Poder Público para aquisiçl.o de 
imóveis para repassar às camadas populares. Todavia, enfrenta

ram grande resistêncía dos fortes lobies lmobiDários e das empraj.. 
teiras, e não conseguiram ser aprovados. Neste momento, o Con
gresso Nacional retoma a matéria e está analisando um projeto 
de lei que dispõe sobre os objetivos e diretrizes gerais de politica 

urbana. Esta matéria deve ser alvo da atenção e do debate de to
dos nós, parlamentares, no sentido de cndufnnos por um texto 

que contemple os Interessas maiores da nação brasileira. 

A insuficiente mobilização soclal o politica no tratamento da 
questão urbana e da ocupação do território sempre sujeitaram as 

nossas cidades a·ações de curto prazo, de caráter emergencial e 

paliativo, desarticuladas de estratégias de longo prazo para alte
ração do quadro de pobrezaexdusão social e degradação am
biental. 

Diagnósticos feitos por órgãos governamentais apontaram 

erros na fonnulação do sistema financeiro de habitação, com o 
progressivo abandono dos programas destinados à população de 

baixa renda. o tratamento setorial historicamente dispe~sad~ na 
base de privilégios e/ou· políticas equivocadas culminaram num 

processo da favelização das médias e grandes cidades. 

No Rio de Janeiro, pesquisas do IPLAN--RIO apontam que 

favelas e loteamentos não reconhecidos pelo poder público, abri-

gam mais de 2 milhões de pessoas. Comparativamente, é quase 

o dobro da população Inteira de uma cCdade como Porto Alegra, 

por exemplo. Esse imenso contingente populacional carioca vive 
em moradias irregulares espalhadas pelo Rio, a grande maioria 

sem saneamento básico, sem coleta da liXo. sem sistema de luz 

e água, sem número ou nome da rua, muitas penduradas nas 

costas dos morros. com graves riscos de deslizamentos, de per-

das de vidas humanas e de danos sérios ao meio ambiente. O 

Alo tem 30% de moradias sem algum tipo de serviço de infra

estru~ básica. E boa parte dessas moradias, mesmo sendo ir· 
reguiafes, são obrigados a pagar o IPTU. 

Por outro lado, existem experiências, no Brasil, de cidades 

que alcançaram um bom nível de urbanidade e de qualidade de 

vida_ para seus cidadãos, como Curitiba, Florianópoiis e Porto Ale
gre, recentemente apontadas .pela ONU como as três cidades de 

melhor qualidade de vida no Pa,s. 

Na Conferência Habitat 11 pudemos acompanhar a premia

ção de outro exemplo exitoso, no sentido de buscar equacionar a 
problemática dos assentamentos humanos. É o projeto de reabili

tação de favelas de Fortaleza, feito em parceria entre a prefeitura, 

comunidades de baixa renda e uma ONG francesa. Quero prestar 

minha homenagem ao Uder comunitário Francisco Siq~ei!'8 _ Pe~ 
drosa, que recebeu o prêmio das mãos da Sr' Ruth Cardoso e do 
Secretário Geral da ONU, por esta bela iniciativa. Slnto-me con
templada e presenta à COnferência, já que não tive o oportunida
de de Ir. 

Também 1oi classificado entre os 40 melhores programas 
do Habitat 11 o Orçamento Participativo reallzado pela aci'ninlstra
çao municipal do PT, em Porto Alegre, desenvolvido por duas 

gestOes consecutiVas. Vale frisar que dos dezoito projetes envia

dos pato Brasil para serem analisados durante a Conferêncl'a em 
Istambul, nada menos do que 11 são executados por prefeituras 
do Partido dos Trabalhadores. Isto vem dasbancar o discurso va
zio daqueles que afirmam que o PT não tem condiçóes de gover

nar. Temos mais que condições, temos verdadeira vocação para 

administrar em comunhão com os verdadeiros interesses das co
munidades e não queremos fazer desse momento, I.Xn palanque 
eleitoral mas, estimular a continuidade com afinco dessa caracte
rfstica marcante onde aci'ninistramos. 

Verificamos que uma esfera pública sólida, democrática, 

com competência e firmeza para exercer suas tarefas de planeja· 

mantO e execução de projetes e controla da gestão dos recursos. 
em parceria com iliclalivas da sociedade civil organizada, pode 
desencadear novos cidos de desenvotvimento. usando as poten
cialidades oferecidas pelo território e pelas cidades, que diga-se 
de passagem, sAo inúmeras. 

Considerando a correlação existente entre crescimento 

econOmico, urbanização e meio ambiente, um fenOmeno em es-

pecial precisa sar rassattado: a expressão das fronteiras agrfcolas 
como sinOnimo de contraponto à concentração populacional. Ao 

ocupar novos espaços e integrá-los à economia nadonal as no

vas fronteiras atraem migrações propiciando o surgimento de no

vas cidades, algumas das quais tiVeram, indusive, um crescimen
to acelerado. A consolidação dessas áreas está servindo para re
tardar ou minorar o processo de aglomeraçAo urbana nas gran

des cidades. No bojo das medidas necessárias ao pleno desen

voMmento do pais, seria importante desenvolver uma politica de 

agro-indústria que desse sustentação a esses assentamentos hu
manos no interior do Pais~ com ênfase ao pequeno e médio pro-
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dutor rural, pois esse fenOmeno está contribuindo para uma me
lhor distribuição da população. 

Igualmente no sentido de dar equllfbrio à distribuição do 

contingente populacíonal através da nossa extensa área territorial, 

manifesto a mais profunda convicção de que t.ma reforma agrária 

séria e abrangente, com uma política agrCcola conseqüente é fun

dam"ental, pois transformará a situação fundiária e trabalhista da 

população rural, possibilitará o reassentamento do homem do 

campo ao seu habitat natural, invertendo o eixo do fenOmeno do 

êxodo (campo/cidade), que tantas conseqüências nefastas vem 

acarretando a toda a sociedade. 

Atualmente sabemos que as polrticas públ~ não são &fi· 

cientes em assegurar o acesso à moradia. VivemoS um processo 
no qual a modernização de alguns segmentos da produção habi· 
tacional se combina a uma extensa e fantástica produção domés
tica e irregular de moradias. 51% do mercado consumidor de ci· 

manto da todo o pafs estio na prodUção infonnal da moradia po
pular, segundo a Assoclaçiio BraSileira do Cimento Portfand. 

A Construção da casas nos finais de semana, durante o 

horário da descanso e da lazer, são expedientes de que o traba· 
lhador pobre lança mão para se pover da moradia. Surgem antlo, 

uma séria de problemas da ordem legal a ambiental. pois moradia 

não são reconhecidas, não possuam esaitura. na maioria das 
vezes construídas em espaços irregulares em zona da grave risco 
para vidas humanas a para o meio--ambiente, construido parare-
conhecimento desordenado da periferia, a ocupação clandestina 

e predatória do solo urbano. Em São Paulo, a autoconstruçlo da 

casa própria e a população favalada passou de 1,2% em 1973, 

para 20% em 1993. 

No Aio de Janeiro, entre 1980 e 1991 a população total 
cresceu 17, '?k contra 32% de crescimento da população favela· 

da. Todavia, essa produção doméstica foi a solução encontrada 

pela população carente, para equacionar ainda que precariamen
te. o problema da moradia. 

Aproveitando esse potencial contingente de mão-de-obra, 

alguns projetas de mutirão na construção de casas populares co
meçaram a desenvolver-se em parceria com o poder púbUco e 

ONGs. Em algumas cidades do pafs, bairro poPUlar inteiros foram 

levantados a partir da cooperação entre prefeitura, empresários e 

trabalhadores, (como é o caso do projeto premiado de reabilitação 

de favelas de Fortaleza) possibilitando o assentamento de cente

nas de famUias em condições dignas de moradia, com sanea

mento básico, sistema de água e luz. 

Por outro lado, salta aos olhos de qualquer um, a ocupa

ção desequilibrada, também noutro sentido. Prevalece um padrão 

altamente especulatiVo sobre a função social que o solo urbano 

mereceu na Constituição de 1988. A mentalidade especulativa 

provoca retenção prolongada de glebas de terras e de imóveis e 

estouramento dos seus valores reais, em detrimento da função 

social que a cidade precisa ter. Urge uma maior taxação sobre a 

propriedade nTIOblliárta ociosa, para desestimular a especulação 

imobiliária que joga o preço dos m16ve1s urbanos a niveis estra-

tósfericos. Ê. urgente acima de tudo uma legisfação que garanta 
a prioridade social para o espaço urbano, regulamentando dis

positivo constitucional neste sentido. 

Ao lado das favelas e Joetamento irregulares, e da louca 

especutação do mercado imobiliário surgiu no pafs ll11 novo tipo 

de moradia precária sugestiva de um mcx:lelo polftico e econOml
co agonizante a moradia de rua. A partir de levantamentos reali
zados por Organizações não governamentais, constatou-se que 

esses habitantes trabalham com regularidade e têm necessidade 
de estar próXimos do seu local da trab9'"!Q; já que o salário mise
rável que recebem não lhes permitem .. gastar com transporte ou 

aluguel, pois não econtram vagas a rustos compatlveis. São fami

lias inteiras que ocupam as calçadas, as praças públicas, as 

pontes os viadutos. Este quadro não sará alterado enquanto nAo 
democratizar o acesso à propriedade e não se reconhecer a pre

dominância do Interesse colativo sobre o individual. 
Para se tomar verdadeiramente uma grande Naçio o Bra

sil precisa resolver seu maior desafio: a pobreza em massa e a 

conseqUente degradação ambiental que dela adVém. Precisamos 
entender que nem tudo num pafs é valor ec:ÕnOnlico. O custo so
cial do déficit é enonne: são 10,17 milhões de domicflios nAo co
nectados à rede de água: 5,4 milhões não atenddos poa· coleta de 

lixo urbano; 16,5 milhões sem Instalações sanitárias adequadas. 
A partir dessas condiQOes, constata-se uma progressiVa 

deterioração das condições ambientais. É n(tida a ~ação entre 
habitação inadequada e depredaçio do melo ambiente na medida 

em que todas as invasões urbanas não atentam aos parAmetros 

ambientais. O fato é qu~e o problema do melo-ambienta não pode 

ser equacionado sem considerar a questão da lla.tMtação, vital 

para os assentamentos nos países em desenvoMmento. 

O compromisso polftico do Governo e a cooperação inter· 
nacional, (a serem ratiftcados por documento ao ténnino da COn

ferência sobre os Assentamentos Humanos) seria fundamentais 

para traçar e executar as ações que conduzirão a Nação brasilei
ra a superar o quadro dramático de pobreza. deterioração urbana 

e degradação ambiental. 

Alcançar os objetivos de sustentabilldade - econOmica. so-
cial e ambiental - proposto pelo processo preparatório da Habitat 

11 e definir estratégias adequadas, traduzidas em políticas urbanas 
e ambientais com prazos bem definidos e orçamento compatfval, 

constitui-se em prioridade mundial no sentido de que as perspecti
vas para o próximo século sejam menos sombrias. 

Existe um grau de concordància, em nfvel mundial, sobra 

os principais pontos a serem enfrentados dentro de txna nova po

litica habitacional, que não se limite somente aos aspectos finan

ceiros: 

- Uma nova postura do Estado é necessária no sentido de 
viabilizar a democratização do espaço urbano para que neles se 

instalem as populações exclufdas; 

- Articular políticas que orientem a ocupação do espaço ur

bano. integrando saneamento e transporte objetivando o bem-es
tar e o equilibrlo do melo ambiente; 
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- equacionar a disparidade entre poder aquistUvo e preço 

de imóveis; 
- Descentralizar os recursos, otlmizando sua aplicação e 

seu controle na aplicação das obras necessárias: 
- incentivar cada vez mais parcerias entre podar público e 

sociedade civil organizada; e 
- assegurar a função social da propriedade. 
A Conferência Habitat 11 se apresenta como uma grande 

oportunidade para que tais metas sejam alcançadas por melo de 

iniciativas conjuntas dos setores públicos, da inldativa privada e 

da sociedade organizada. 

Assumir, durante a COnferência Habitat 11, novos compro

missos com os assentamentos humanos sustentáveis virá ratificar 
os compromissos intemacionals já encampados pelo Brasil quan

to ao meio ambiente (1992) o ao desenvolvimento soclaJ (1995), 

que já se dlrecionam no sentido de traçar novas estratégias para 
a politica urbana, Incorporando a dinenslo social e ambkllntal ao 

desenvoiVimemo. 
Os projetas de urbanlzaçlo das favelaS em balo Horizonte, 

Dladema e São Paulo; a roclclagem de entulho e urbanlzaçio 

ecológica em Londrina; o projeto de Transporta e Tntnslto de 

santo André; o Saneamento em Angra dos Aals; os orçamentos 

participativos de Porto Alegre e Batlm {todos de admlnisbaçOes 

petlstas) serecionatlos e enviados como exemplos do modernas 

administrações municipais, são realidades que a1estam uma nova 

prática pollticc>aâninlstratlva, fundamental na aftnnaçlo da cida
dania e da justiça socfal. 

Melhorar os Indicadores sociais e ,o desempenho da eco
nomia impUca em mudar o quadro urbano e ambiental elo Pala. A 

tendência do urbanismo contemporlnao é buscar t.rn desenvolvi

mento nexfvel, com aproveitamento correto dos recursos naturais, 

da preservação da paisagem e do bem..estar da populaçio, que 

anseia viver em cidades mais justas, seguras, saudivels, eftden

tes, democráticas e sustentáveis. 

Era o que tinha a dizer1 

Muito obrigada! 

Durants o discurso da S,. Benedita da 
Silva., o Sr. José Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ney Suassuna, suplente de Secre
tário. 

DurantB o discurso da S,. Benedita da 
Silva., o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Joel de Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, 
segundo inscrito após a Ordem do Dia. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. em economia 

e em administração, não· flá milagres. Pode haver 
milagres no campo espiritual ou em qualquer outro, 
mas em economia e administração, não. 

Hoje, os jamais noticiam dois fatos traumati· 
zantes. Primeiro, um artigo do Jornal do Brasil, inti
tulado • As fraudes milagrosas', diz: 

'Uma mulher do interior do Estado do 
Rio teve câncer nos testículos. Portadora de 
mieloma múltiplo, tumor ósseo incurável, ou- .. 
tra mulher recebeu alta 24 horas após ser 
internada completamente curada. Também 
recebeu alta, no dia seguinte à intemação, 
um homem vítima de queimaduras em todo 
o corpo. 

Os três casos, que uHrapassam as 
raias do absurdo, parecem até milagre da 
medicina Na verdade, fazem parte do rela
tório elaborado pelos médicos auditores da 
DATASUS, que demonstrou que as falhas 
no mecanismo de controle e fiscalização do 
govemo podem estar proporcionando prejuí
zos incalculáveis ao Ministério da Saúde: 

Esse artigo mostra, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, um verdadeiro rosário de irregularida
des. Detectaram 269 clfnicas que apresentavam da
dos incompatfveis com a realidade médica. 

A maioria das ilegalidades foi apontada na 
emissão de autorizações de intemações hospitala
res. Nelas, há 209 casos de estabelecimentos médi
cos que indicam o número de intemações superior a 
sua capacidade de atendimento. Mostra-se, então, 
passo a passo, que a grande maioria dos hospitais 
tem muito mais doentes do que a sua capacidade de 
intemação. O que seria isso senão um erró grave na 
fiscalização, na normatização, enfim, a má adminis
tração pública no controle e na supervisão do siste
ma. 

Outro artigo, tembém publicado no Jornal do 
Brasil, deixou-me muito preocupado: •prejufzo bilio
nário dos fundos de pensão'. 

'O Ministro Reinhold Stephanes disse 
ontem que o rombo nos fundos de pensão 
das estatais é muito superior aos 6 bilhões 
apontados pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito e que cerca de 100 dessas empre
sas terão que rever os seus beneffcios, re
duzindo ou el~ovando a contribuição dos fun
cionários. Ninguém está contra ninguém -
diz o Ministro - só queremos ver quem vai 
pagar a conta, e não será o Tesouro, pois os 
impostos não foram feitos para isso. 
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A reforma da Previdência só deve che
gar ao Senado em agosto, na previsão do 
Ministro, e não deve ter qualquer impacto, 
este ano, sobre os cofres públicos. Com 
isso, o déficit da Previdência, que chega 
hoje a R$300 milhões, deve atingir R$2 bi
lhões até o final do ano. 

A situação dos fundos de pensão dás 
estatais é grave. Muitos estão em situação 
de sofrer intervenção, declarou--Stephanês. 
Entre os mais problemáticos, o Ministro citou 
o fundo Reler, dos fu~cionários da Rede 
Ferroviária, o Petros, da Petrobrás, o Portus, 
da Portobrás, e o Braslight, da Light. 

Os fundos montaram cenários de cres
cimento econômico que não se_ concretiza. 
ram. Algumas aplicações não trouxeram 
rendimento suficiente, alguns investimentos 
foram mal feitos, e houve até mesmo caso 
de desvios ou empresas que não colocaram 
a sua parte, como o caso da Reler e da Pos
talis, dos Correioo, argumentou o Ministro da 
Previdência." · 

São deis casos, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que mostram que a fiscalização e a supervisão 
não estão condizentes e que, no final de tudo isso, 
quem sofre as conseqüências é o contribuinte, que 
vê os seus suados reais serem colocados em sacos 
sem fundo. 

É preciso que tenhamos a coragem, cada vez 
maior, de buscar privatizar tudo que seja possível, 
porque, enquanto houver neste Pais isonomia e es
tabilidade da maneira que existe, o funcionário, que 
tem a obrigação de fiscalizar, não o fará. 

Casos como esses se sucedem aos montes_ 
Para onde nos viramos nesta República, são 

bilhões perdidos, e nós choramos os poucos milhões 
necessários aos investimentos. 

Sr. Presidente, quero lamentar que estejam 
ocorrendo fatos como esses e, mais uma vez, enfati
zar que temos de dar acompanhamento à fiscaliza
ção. Todos conhecem o ditado "O olho do dono faz 
engordar o gado." Com toda a certeza, nós, que So
mos os fiscais e representamos o olho do contribuin
te, temos que estar acompanhando passo a passo, 
exigindo, cobrando eficiência, cobrando punição - e 
até promoção, quando necessário. É preciso punir 
todos aqueles que deixam de cumprir os seus deve
res, porque enquanto demnos um tratamento iguali
tário e deixamnos sem punição casos como esses, 
estaremos desperdiçando dinheiro ao invés de ver
mos crescer nosso Pais. 

Em economia e em administração nao há mila
gres. Precisamos colocar os quadros federais, esta
duais e municipais dentro da real perspectiva e da 
tecnologia que todo administrador conhece, sabendo 
que existe punição, quando necessário, e promoção, 
quando se fizer jus_ Muito obrigado. 

O Sr. Joel de Hollanda deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, suplente de Secretário. 

~"::;-- -

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Roberto Arru
da. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eu 
gostaria apenas de, neste final de sessão, fazer um 
registro que considero importante para a Região 
Centro-Oeste, especificamente para o Distrito Fede
ral. 

Exatamente hoje é aniversário da cidade eco
nomicamente mais importante do Distrito Federal, 
Taguatinga. 

Criada no dia 5 de junho de 1958, inicialmente 
com o nome de Vila Sarah Kubitschek, Taguatinga 
completa hoje 38 anos de idade e já tem uma popu
lação de 250 mil habitantes. 

Se é verdade que Brasília é a Capital do Pais, 
podemos dizer que Taguatinga é a capital de Brasí
lia. É capital não só porque tem 250 mil habitantes, 
mas porque está entre as 20 cidades brasileiras que 
mais crescem a nível populacional e económico. 

Taguatinga tem hoje o maior recolhimento de 
impostos do Distrito Federal, é a maior geradora de 
empregos e, na verdade, exerce um papel polariza
dor a nível económico e também social entre as de
mais cidades-satélites e cidades do entorno do Dis
trito Federal. 

Hoje, às 20 horas, inicia-se a XXIV Faeita, Fei
ra de Amostra do Comércio e da Indústria de Tagua
tinga, com a presença do Ministro Francisco Domel
les, da Indústria e do Comércio, de autoridades do 
Distrito Federal e da região. Haverá, inclusive, expo
sição dos produtos fabricados na cidade, que possui 
uma indústria movéleira e de roupas importantes. É 
uma cidade que exerce papel fundamental na eco
nomia do DF. Ao comemorar o seu 38° aniversário, 
Taguatinga dá a esta região Centro-Oeste uma idéia 
importante do que poderá ser o seu futuro, ao lan
çar, por íntemnédio de suas mais importantes lide
ranças empresariais, a idéia do Pólo do Desenvolvi
mento Económico de Taguatinga. Trata-se de uma 
grande área próxima dessa cidade, vizinha ao Re-
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canto das Emas e Samambaia, onde seria criado um 
pólo industrial às margens da estrada que liga Brasí
lia a Goiãnia, o que mudaria efetivamente o perfil 
económico do Distrito Federal. 

A economia de Brasília, como todos sabem, é 
terciária: só há emprego no comércio e no Serviço 
Público. Com esse pólo de desenvolvimento, pode
rf'!mos preservar o Plano Piloto, na sua concepção 
de Capital, e daríamos às cidades-satélites uma vida 
económica própria. Na busca dessa auto-sustenta
ção económica, não há dúvida nenhuma em afirmar 
que Taguatinga exerce um papel de liderança, não 
só pela existência de grandes indústrias, mas pela 
atração que haveria na vinda de novas indústrias, 
não-poluentes, criando-se novos empregos e novas 
receitas para que Brasma não seja ·tão presa a sua 
concepção original e a sua principal vocação, que é 
a de ser a Capital do Pais. 

Sr. Presidente, completa 63 anos a cidade de 
Brazlãndia. Brazlândia é interessante porque, além 
de ser a cidade satéltte de Brasília, ela existia muitos 
anos antes da Capttal e conserva as suas caracte
rísticas tradicionais de cidade pacata, de cidade do 
interior, onde todas as pessoas se conhecem, todas 
as pessoas são amigas. Tem uma grande cultura de 
preservação do meio ambiente. Está muito próxima 
de reservas ambientais importantes. E Brazlândia é 
a interface entre o Distrito Federal e as cidades do 
entorno naquela direção, principalmente Padre Ber
nardo, que exerce uma grande influência económica 
nessa região Centro-Oeste. 

Registro, aqui, os meus cumprimentos a toda 
população de T aguatinga, a toda população de 
Brazlãndia, a todas as suas Lideranças, que ajuda
ram a construir essas duas cidades tão importantes 
no Centro-Oeste brasileiro e inscrevo-me entre 
aqueles que desejam ver o pólo de desenvoMmento 
industrial de Taguatinga virar realidade, preservan
do-se o Plano Piloto como capital, mas dando às ci
dades satélites de BrasOia vida económica própria. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidilncia, que 
é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy, suplen
te de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Conce
do a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Guilherme Pal
meira. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollan
da. V. Ex" tem a palavra por até cinqüenta minutos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, predatório talvez seja o adjetivo que 
melhor caracteriza o processo de desenvolvimento 
do Brasil. Nos tempos do Brasil Colônia já era as
sim. A extração das riquezas era feita sem nenhuma 
preocupação com o meio ambiente. Acabava-se um 
ciclo económico, partia-se para outro. Primeiro, o 
pau-brasil, depois o ouro, os metais, as pedras pre
ciosas, as seringueiras, as florestas. Tudo explorado 
à exaustão. Tenninado o ciclo, abandonava-se a ter
ra devastada e buscavam-se novos eldorados. 

Os tempos mudaram. Mas as práticas sofreram 
poucas alterações. Lembro-me das serras elétricas 
que trabalham 24 horas por dia na devastação da 
Amazônia, os rios poluídos, as florestas apagadas 
do mapa, os desertos que crescem em áreas antes 
férteis e hóspitas. 

No fim da Década de 60, o mundo começou a 
acordar para os problemas do meio ambiente. Des
cobria-se que a vida sobre o planeta sofria sérias 
ameaças. Mudanças climáticas, buracos na camada 
de ozónio, poluição dos rios não era privativo deste 
ou daquele pa fs. Era de todos. 

O despertador soou primeiro em países desen
volvidos e culminou com a Conferência de EStocol
mo, em 1972. Pretendia-se dar dimensão ecológica 
ao desenvoMmento. A ação resumia-se à defesa de 
espécies e à perC:epção -do esgotamento de recursos 
naturais. 

Foi uma grande novidade. À época, o desen
volvimento era a idéia de maior vitalidade internacio
nal. O meio ambiente, apenas idéia embrionária, que 
começava a tomar forma. 

O Brasil resistiu a engajar-se no rnovimen10 
que somava adeptos dia-a-dia. Sustentava a tese de 
que as causas do meio ambiente eram romântico-ingé
nuas. Mais: haveria uma conspiração internacional 
para frear o desenvoMmento do Pais. O meio ambien
te serviria de disfarce a que os inimigos desenvolvidos 
recorriam para tomar medidas contra nós. 

De lá para cá, passou-se um quarto de século. 
Muitas águas rolaram sob a ponte. A reflexão ecoló
gica e desenvolvimentista amadureceu. Descobriu
se que as duas idéias não eram pólos opostos. Ao 
contrário, tinham pontos de convergência. 

Os ecologistas se deram conta de que os re
cursos naturais não vão esgotar-se de uma hora 
para outra. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento se 
deslegitima, desce alguns degraus do altar de Deus. 
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Vitalidade das idéias ambientalistas e enfra
quecimento do ideário desenvolvimentista: eis o 
novo quadro cultural, politico e económico que abri
gou, vinte anos depois da de Estocolmo, a conferên
cia das Nações Unidas sobre meio ambiente e de
senvolvimento, conhecida por Rio-92. 

Recapitulo, Sr. Presidente, os grandes objeti
vos dessa conferência que o Bra5il sediou. O prim.,i
ro ·é uma convenção sobre alterações climáticas. O 
segundo, uma convenção sobre biodiversidade. O 
terceiro, uma declaração sobre florestas. O quarto, a 
redação do Estatuto da Terra. O quinto, a redação 
da Agenda 21, um plano de ação para o século 21. 
O último, mas não menos importante, a definição de 
mecanismos institucionais para aplicação de todas 
as idéias presentes nos documentos produzidos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje as teses 
ambientalistas são largamente aceitas. Ninguém du
vida da importância do papel do meio ambiente na 
conquista e na manutenção do desenvolvimento. 

Os grandes problemas ecológicos de âmbito 
mundial, tais como o aquecimento da atmosfera e o 
buraco da camada de ozónio não são os que ocu
pam o primeiro plano de nossas preocupações. 

Nossos olhos estão voltados para outros desa
fios. Por um lado, vemos a ulbanização exagerada, 
a industrialização poluidora e a agricultura que des
trói os recursos naturais. Por outro, a pobreza e a 
marginalização da zona rural e do setor informal ur
bano. 

É fácil entender a carga dramática desse qua
dro. Onde os solos estiverem erodidos, não há chan
ce de se promover uma agricultura dinâmica. Onde 
faltar água, desaparece a vida. Onde a qualidade 
ambiental for má, a produtividade será reduzida. 

Por isso, Sr. Presidente, o desenvolvimento 
equivocado põe em risco os recursos· naturais· e -
pior - a esperança de melhoria de vida. O resultado 
é de todos conhecido: perda de solos, destruição de 
matas, prejuízo da diversidade biológica, poluição 
das águas potáveis, aumento ··da pobreza, inchaço 
das cidades. 

Há tempo de mudar de rumo? Claro que sim. 
Como? O desenvolvimento sustentável é a resposta. 

Desenvolvimento sustentável, Sr. Presidente, 
não é conceito ético ingênuo. É, isto sim, visão eco
nómica que inclui o meio ambiente de forma racio
nal. Implica a gestão adequada dos recursos dispo
níveis e adoção de tecnologias não poluidoras. 

Às vésperas do quarto aniversário da Rio 92, é 
hora de fazermos um balanço. Demos início a um 
caminho longo e cheio de obstáculos. Talvez haja 

atalhos que encurtem distâncias. Precisamos apren
dê-los. O desenvolvimento constitui a condição bási· 
ca para a utilização sustentada dos recursos natu
rais - com orientação global e, ao mesmo tempo, 
aplicação local. 

E, por pragmáticos que séíamos, convém lem
brar um dado. Ser ecologicamente correto, hoje, 
constitui imposição do mercado. Pressionadas pelos 
consumidores, as empresas têm que produzir e ven
der só o que não agride o meio ambiente. 

E"m junho, mês - reptto- do quarto aniversário da 
Rio 92, entra em vigor o ISO 14000, uma espécie de 
passaporte para as mercadorias conseguirem merca
do em uma economia cada vez mais globalizada 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Se
nador Freitas Neto, como eu teria diretto de falar 
agora, vou permutar com V. Ex". Portanto, tem V. 
Ex' o diretto à palavra por até 50 minutos. 

O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Agradeço a V. Ex'. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os servi
dores públicos completam agora um ano e meio sem 
qualquer reajuSte em seus salários. Nesse período, 
iniciado em janeiro do ano passado, a inflação medi
da pela Fundação Instituto de Pesquisas Económi
cas da Universidade de São Paulo chegou aos 29%, 

· impondo assim um considerável desgaste ao rendi
mento do funcionalismo. 

Deve-se levar em consideração ainda o peso 
desigual da inflação sobre cada classe social. O Go
verno Federal tem toda razão de orgulhar-se da es
tabilidade dos preços dos produtos que compõem a 
cesta básica. No entanto, os servidores arcam com 
despesas que vêm sofrendo reajustes em nfveis 
muito superiores à inflação média As mensalidades 
escolares, as consullas médicas, 9s serviços em ge
ral estão nesse caso. 

Um pequeno exemplo mostra a gravidade des
se problema. Desde o inicio de 1996, a inflação me
dida pela FIPE pouco superou os 5%. As despesas 
com instrução, no entanto, subiram mais de 32% ape
nas nesse periodo. É evidente que isso se refletirá di
retamente no poder aquisttivo do servidor público. 
Caso se considere a erosão causada pela inflação mé
dia, constata-se que as perdas ultrapassaram 1/4 de 
seu salário; no entanto, se medirmos a evolução das 
despesas efetivas com que arca o funcionário, per
cebe-se que o desgaste sofrido foi bem maior. 

Não se trata, evidentemente, de darmos como 
correto o índice exigido pelo sindicato da categoria, 
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próximo a 50%. Ninguém imaginaria que se pudesse 
arcar com um aumento _de despesas desse nível e, 
mais do que isso, que esse percentual corresponda 
às perdas reais. Mesmo assim, não é o caso de se 
assumir a postura dos tecnocratas que se fixaram no 
reajuste zero e evitam qualquer diálogo. 

A essa intransigência somam-se as declaraçõ
es.confusas dos integrantes da equipe governamen
tal. O Ministro da Administração afirmou, de público, 
que os servidores não têm do que se queixar, pois 
seus salários na realidade aumentaram 24%. Entre
tanto, é» próprio Ministro da Administração quem 
aponta a dificuldade em se recrutar pará o serviço -
público quadros de alto nível por serem baixos de
mais os rendimentos dos funcionários. 

Da mesma forma, quando se enviou ao Con
gresso Nacional a proposta orçamentária para 1996, 
o Executivo garantiu que os recursos destinados à 
folha de pagamento previam um reajuste compatível 
com o IPC-r medido nos primeiros seis meses de 
1995, que foi também a correção mfnima assegura
da aos trabalhadores do setor privado. Aprovado o 
Orçamento, os mesmos tecnocratas que em tese fo
ram os responsáveis por sua elaboração passaram a 
dizer algo inteiramente diferente. Agora, os R$41 bilhõ
es destinados ao pagamento dos servidores seriam in
suficientes para cobrir a despesa, mesmo se não ocor
rer qualquer reajuste. Assim, a equipe governamental 
lança-se em cálculos mirabolantes que permitam cor
tar mais de R$2 bilhões em gastos com pessoal. 

Tais contradições só podem levar à convicção 
de que o Governo Federal não está tratando da 
questão com seriedade. Às entidades repre
sentativas do funcionalismo, assim como ao público 
em geral, transmite-se a impressão de arrogância, 
ao evitar a negociação; de má-fé, ao jogar á eada 
dia com uma cifra diferente; de falta de transparên
cia, enfim, ao impedir que se perceba qual é, afinal, 
o número correto com que se trabalha. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fui pre
feito de Teresina e Governador do Piauf. Conheço 
perteitamente as dificuldades com que se defronta o 
titular de um mandato executivo, sempre às voltas 
com reivindicações que ultrapassam em muito a ca
pacidade orçamentária. Por isso mesmo, a equipe 
de governo precisa ser extremamente criteriosa ao 
definir as prioridades para aplicação dos recursos 
públicos. Governar não é evitar qualquer tipo de 
gasto. Governador é aplicar os recursos disponfveis 
com austeridade, com eficiência, com senso de justi
ça e com o objetivo de atender aos justos reclamos 
da população. 

Exatamente para que essas metas sejam al
cançadas, precisa-se oferecer um serviço público de 
qualidade. Só se consegue esse padrão caso se 
conte com funcionários preparados e dedicados a 
seu traba-lho. Precisa~se assim de _uma remuneração 
que lhes garanta uma vida digna e estável. Não se 
pode exigir disponibilidade e atenção de alguém 
quando se permite uma erosão de um quarto ou um 
terço de seu salário. 

Conheço a sensibilidade do Presidente Feman
êfo Henrique Cardoso, sua capacidade de negociar e 
de transigir, sua indignação com ás injustiças. Mas 
cõnheço também a insensibilidade da tecnocracia, 
daqueles que põem os números acima do povo. 

Rca extremamente diffcil convencer quem quer 
que seja de que não há dinheiro para repor as per
das salariais do funcionalismo, quando se sabe que 
o Tesouro está gastando recursos para salvar ban
cos falidos. O próprio ex-Ministro do Planejamento, 
Senador José Serra, com a sinceridade que o carac
teriza, chegou a admitir que o Proer não consumirá 
apenas recursos provenientes do compulsóriO dos 
bancos, mas implicará uma carga para o eráno. To
dos os jornais transcreveram essas declarações do 
então Ministro. E, mesmo que se tratasse apenas de 
verbas do compulsório, a imagem que se passa à 
população é a de preferir socorrer bancos a socorrer 
gente. 

Já assistimos a verdadeiros malabarismos de 
membros da equipe económica para fazer crer que a 
folha de pagamento dos servidores atingiu a níveis 
que ultrapassam os limites constitucionais e- a Lei 
Rita Camata. Não é verdade. Ambos os textos são 
claros o suficiente para mostrar que ainda se está 
longe desses limites. Apenas alguns Estados os su
peraram, não a União. No entanto, o exemplo de 
achatar os salário dos servidores está chegando aos 
Governos Estaduais e Municipais, que, usando o 
exemplo do Governo Federal, também não conce
dem aumento a seus funcionários. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, assisti
mos recentemente ao espetáculo de um Governo 
que fez de tudo para satanizar a figura do funcioná
rio. Nada conseguiu além de despedaçar o serviço 
público, desmontando a maioria dos instrumentos de 
que qualquer administração necessita. 

Não podemos deixar que essa desmoralização 
da máquina estatal se repita. Nas reformas que hoje 
tramitam no Congresso, assim como nos destempe
res verbais de alguns dos nossos Ministros, parece 
haver uma ofensiva nesse sentido. Quando se fala 
em "privilégios", hoje em dia, quase sempre se está 
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referindo ao servidor público. Onde estarão os ver
dadeiros privilégios? Não estarão em quebrar um 
banco e enviar verdadeira montanha de dinheiro 
para o Exterior, só para ver esse mesmo banco so
corrido pelo Governo? Não estarão em carrear para 
as regiões mais ricas do Pafs e não para o pobre 
Nordeste um volume muito maior de recursos prove
nientes da renúncia fiscal? 

Ao fazermos as contas relativas aos quase 
dois anos de vigência do Plano Real, podemos per
ceber que a população como um todo saiu ganhan
do. A estabilidade da economia beneficia a todos. 
No entanto, os encargos dela decorrentes não se 
distribuíram de forma equânime. Os agricultores, a 
classe média em geral e o funcionalismo em particu
lar estão entre os que vêm arcando com uma conta 
maior. Essa situação não pode prosseguir. 

As últimas pesquisas sobre a popularidade do 
Governo podem servir como um alerta. É um sinal 
amarelo que se acende. O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que foi eleito com enorme maio
ria e que conta com um respaldo praticamente inédi
to no Congresso, mostrou-se sempre sensível às rei
vindicaÇões justas e às necessidades maiores da 
população. Manifesto aqui minha certeza de que 
uma vez mais sua sensibilidade política prevalecerá. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador Freitas Neto, agradeceria se V. Ex• pudesse 
assumir a presidência da sessão. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) -Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente. Srls e Srs. Senadores, gostaria de falar 
hoje sobre a falta de importância que vem tendo o 
Imposto Territorial Rural como fonte de arrecadação 
e como meio de realização de justiça. Não tem esse 
instrumento feito jus ao seu propósito de promover 
justiça e assegurar o estimulo à utilização produtiva 
da terra. 

Quando instituído, imaginava-se que o Imposto 
Territorial Rural viria garantir que os proprietários de 
terra pagassem o imposto proporcionalmente ao va
lor e ao tamanho de sua terra e também à produtivi
dade. Quanto melhor utilizada a propriedade, menor 
seria o ITR cobrado. 

Estamos muito distantes de alcançar esse ob
jetivo. Até o presente, o Governo Fernando Henrique 
Cardoso não tem conseguido fazer com que essa 

meta seja de fato atingida. A responsabilidade é tan
to do Executivo quanto do Congresso Nacional. 

Um estudo realizado pelo assessor Gerson 
Teixeira, do Partido dos Trabalhadores no Congres
so Nacional, demonstra como o ITR tem-se tornado 
um verdadeiro tributo ao latifúndio. 

Passo a ler trechos desse estudo; 

"Pesquisa executada pelo IPEA, em 
1993, sobre o "Mercado de Terras", patroci
nada pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento - PNUD, informa 
que, no período de 1990 a 1993, os maiores 
devedores do iTR- ImpostO Territorial Rural 
acumulavam dívida de R$3 bilhões e - o que 
é mais grave - sem cobrança do Governo. 

Este documento não se propõe a ex
plorar a incidência reai do conjunto de im
postos, taxas e contribuições sobre o setor 
agrícola. Pretende analisar a performance 
recente de um dos mais importantes (no pla
no da justiça social) e, ao mesmo tempo, 
mais desmoralizado tributo aplicável ao se-
ter no Brasil; o ITR. · 

A motivação para esta tentativa de 
análise surgiu com o produto da iniciativa do 
Deputado Jaques Wagner (PT-BA), que, na 
busca de explicações para a suspensão dos 
lançamentos do ITR/95, em decorrência da 
Instrução Normativa n' 16, de 28.03.96, da 
Secretaria da Receita Federal - SRF, enca
minhou, por intermédio da Câmara dos De
putados, Pedido de Informações àquele ór
gão do Governo, cuja resposta veio confir
mar uma constatação empírica consagrada, 
ou seja, o absoluto descaso da administra
ção tributária para com a cobrança desse 
imposto. 

No citado Pedido de Informações, fo
ram solicitados ainda dados sobre a execu
ção do Imposto Territorial Rural- ITR, no pe- · 
ríodo de 1981 a 1994, visar.do a reunir ele
mentos efetivos sobre a prática do referido 
tributo, de forma a permitir a investigação 
das causas da inexpressividade histórica 
dos seus resultados financeiros. 

Supondo a boa-fé da SRF, a absoluta 
insuficiência das respostas fornecidas às in
dagações encaminhadas denuncia, a priori, 
que um dos fatores determinantes da des
moralização do ITR reside na própria deses
truturação do Governo, deliberada ou não, 
para a operação do tributo. 



00142 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

As informações prestadas responde
ram apenas parcialmente os questionamen
tos feitos, abrangendo somente o perfodo de 
1991 a 1994. Para os anos de 1991, 1992 e 
1993, ao não se incluírem sequer os valores 
lançados do tributo, ficam inviabilizadas con
clusões mais pormenorizadas sobre o perfil 
dos devedores, sobre o nível de inadimplên
cia e, por conseguinte, sobre os prejufzos do 
Tesouro decorrentes da inexpressiva res
posta efetiva do ITA naqueles anos. 

Para os anos citados, a SAF restringiu
se a informar, por unidade federada e por 
amplos extratos de áreas, o número de imó
veis adimplentes, o valor total pago e o ITA 
médio por hectare. As razões alegadas para 
a precariedade das informações relativas ao 
ano de 1991 relacionaram-se à inconsistên
cias cadastrais advindas do arquivo do IN
CRA, a exemplo de duplicidades e erros de 
preenchimento. Quanto aos exercícios de 
1992 e 1993, a SAF re5ponsabiliza a incon
fiabilidade da atualização de sua base ca
dastral por conta dos erros cometidos pelos 
contribuintes. 

Com essas ressalvas, algumas conclu
sões podem ser extraídas acerca da inci
dência do ITA, no período mencionado, a 
saber: 

O ITRem 1991 
1. se os resultados do ITA no exercício 

de 1991 refletissem a média histórica da 
prática desse tributo, concluiríamos, de pla
no, pela insignificante carga tributária efetiva 
sobre a propriedade da terra no Brasil e, ain
da, pelo perfil altamente regressivo do tribu
to do ponto de vista social. Os dados forne
cidos pela Secretaria permitem a elaboração 
de tabela reveladora da regressividade do 
ITA.' 

Segundo a tabela contida r.o estudo, na faixa 
de área de até 1 00 hectares, o ITA médio é de 
A$0,28 por hectare; na faixa de área de 100 mil a 
500 mil hectares, A$0,04; nas áreas maiores de 500 
mil hectares, R$0,00. 

Continuo: 

"2. do total arrecadado de A$63 milhõ
es, os imóveis rurais de até 1 00 hectares 
participaram com 22%, enquanto o conjunto 
dos imóveis na classe de área acima de 50 
mil hectares participaram com apenas 0.8% 
do total. Os imóveis de até mil hectares res-

ponderam por 65% da arrecadação total do 
ITA, enquanto os imóveis de acima de 500 
mil hectares não pagaram o tributo. 

A tabela 2 informa a participação dos 
imóveis rurais, por faixas de área, no total 
arrecadado do ITA/91. 

3. ainda que impossível mensurar as 
taxas de inadimplência em função da inexis
tência dos dados de lançamento do ITA, os 
registres anteriores não deixam dúvidas de 
que as maiores taxas encontram-se nos ex
tratos superiores de área, com destaque -
conforme citamos anteriormente - para o ín
dice de 100%, no casos dos proprietários de 
imóveis acima de 500 mil hectares; 

4. examinando-se os dados relativos 
aos Estados da fronteira agrícola, onde loca
lizam-se os imóveis com maiores extensões 
de área, verifica-se que, em todos, a carga 
médialha do ITA foi de A$0,00 (zero reais), 
a partir dos imóveis de 50 mil hectares. ' 

O ITRem 1992 
1. A exemplo do ano de 1991, também 

em 1992 a incidência efetiva do ITR pautou
se pela regressividade, conforme demonstra 
a tabela 3, anexa; 

2. a arrecadação total do ITA em 1992 
caiu 50% em relação ao ano anterior, alcan
çando apenas R$32, 7 milhões. Registre-se 
que todos os valores apresentados estão 
corrigidos a preços de março de 1996. Os 
imóveis até 1.000 hectares participaram com 
61% da arrecadação total do ITA, enquanto 
o conjunto dos imóveis na classe de área 
acima de 50 mil hectares participaram com 
apenas 0,6% do total, ou seja, menos ainda 
que a verificada no ano anterior. 

A Tabela 4 detalha a participação dos imóveis, 
por classes de área, no total pago do ITA em 1992, 
com a ressalva de que os dados fornecidos pela 
SRF, por agregar as informações em largos extratos 
de áraa (1.000 a 50 mil ha, por exemplo), impedem 
o cálculo real da participação total dos imóveis de 
menores áreas na arrecadação do ITA. 

3. também em 1992, os dados disponí
veis não possibilitam a mensuração das ta
xas de inadimplência do ITR. No entanto, os 
registres anteriores não deixam dúvidas de 
que as maiores taxas se encontram nos ex
tratos superiores de área, com destaque 
para o índice de 100%, no caso dos proprie
tários de imóveis.acima de 500 mil hectares: 
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4. reproduzindo o quadro observado 
em 1991, nos Estados de fronteira, os imó
veis rurais acima de 50 mil hectares apre
sentaram, na média, índice O (zero) de con
tribuição por hectare. 

O ITR em 1993 

1. Os perfis de regressividade e de in
significância da incidência efetiva do ITR 
mantêm-se no ano de 1993. A arrecadação 
total que, em 1992, declinou em .5!1% relati
vamente a 1991, novamente caiu 50% em 
1993 em relação ao ano anterior, ficando em 
R$17.4 milhões a preço de março de 1996. 
Quanto à regressividade do imposto, a tabe
la abaixo evidencia o fato; 

2. os imóveis até 1 00 hectares partici
param com 18% do total arrecadado, os 
quais, em conjunto com os imóveis de 100 a 
1.000 hectares, foram responsáveis por 54% 
do total arrecadado do ITR em 1993. A tabe
la VI discrimina a participação na arrecada
ção do imposto por faixas de área; 

3. como nos casos anteriores, os da
dos disponíveis não possibilitam a mensura
ção das taxas de inadimplência do ITR para 
as faixas de áreas inferiores a 500 mil hecta
res. Todavia, mantém-se o quadro de con
centração de inadimplência nos maiores ex
tratos de área; 

4. reafirmando a tendência observada 
nos anos anteriores, nos Estados de frontei
ra, os imóveis rurais acima de 50 mil hecta
res apresentaram, na média, índice O (zero) 
de contribuição/ha. 

O !TRem 1994 

1 . Em primeiro lugar, observa-se que, 
com a vigência da Lei n° 8.847, de 1994, a 
nova coleta de informações promovidas pela 
Secretaria da Receita Federal, com a conse
qüente melhora da base cadastral do ITR, 
resultou na tímida recuperação da arrecada
ção do tributo, fato que, longe de expressar 
o potencial da arrecadação da tributação so
bre a propriedade rural, sugere que a viabili
dade do imposto, contrariando as suspeitas 
pregações do atual Secretário da Receita 
Federal, depende da disposição política em 
tributar o latifúndio e da organização do apa
relho responsável pela arrecadação; 

2. em todo o território nacional, o lan
çamento do ITR alcançou 
R$298.169.521,00, a preço de março de 

1996, sendo que o total efetivamente pago 
atingiu R$108.867.501,00. Ou seja, o índice 
de inadimplência atingiu 84%; 

3. averiguando-se o índice de inadim
plência por faixa de área, confirma-se que 
esta aumentou com o porte económico do 
contribuinte, conforme demonstra a tabela 7; 

4. corroborando a constatação anterior, 
a relação direta entre a proporção de imóveis 
em situação de irregularidade e o tainariho a 
área é acentuado, o que confirma os lamún
dios como os grandes sonegadores do tributo; 

5. como nos anos anteriores, em 1994, 
por conta da brutal sonegação do ITR pelos 
grandes proprietários de terra, manteve-se o 
caráter de regressividade efetiva do tributo. 
Enquanto os ·imóveis de até 100 hectares 
sofreram carga tributária de 0,43 por hecta
re, os imóveis na faixa de 50 mil a 100 mil 
hectares pagaram R$ 0,26/ha; os de 100 mil 
a 500 mil, 0,35/ha; e os imóveis acima des
se limite nada pagaram, contrariando o pró
prio objetivo da criação do ITR; 

6. são mantidas, em 1994, as tendên
cias observadas nos demais aspectos antes 
analisados da exeçução do ITR, relativos ao 
período de 1991 a 1993; · · ·· 

7. no ano de 1994, o quadro de inadim
plência do ITR, por unidade federada!Re
gião, foi o aqui assinalado, com uma média 
de 81,6%_de inadimplência na Região Norte; 
70o/o na Regiao Nordeste; 66% na Região 
Centro-Oeste; 57% na Sudeste e 45% na 
SuL 

O !TRem 1995 

Em 1995, o ato de suspensão da co
brança do tributo foi aplicado no primeiro 
exercício, no qual as projeções da Receita 
Federal indicavam um patamar razoável de 
arrecadação do ITR, cerca de R$2.4 bilhões, 
sinalizando assim um processo de resgate 
da credibilidade do tributo. 

Ocorre que o cttado cancelamento da 
cobrança do imposto, na medida em que a 
execução do ITR acabou sendo suspensa 
em março do presente ano, ocorreu quando 
60% do total dos contribuintes, pequenos 
produtores rurais, já haviam honrado o pa
gamento. Ou seja, os únicos beneficiários 
da medida foram aqueles que contumaz
mente têm sido não-pagadores. os grandes 
proprietários, os latifundiários. 
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O pretexto utilizado para essa decisão 
do Governo, forçada pelos grandes proprie
tários, através de sua ampla base de repre
sentação no Congresso Nacional, baseou
se na denúncia de superavaliação do Valor 
da Terra Nua, em dezembro de 1994, relati
vamente aos valores de mercado da terra, 
no ano de 1995. 

Em recente artigo, o Deputado Jaques 
Wagner demonstrou que, na verdade, não 
foram os valores do ITR que saltaram signifi
cativamente nesse ex.ercfcio, frias sim os va
lores lançados relativos à contribuição sindi
cal, em benefício, basicamente, do sistema 
patronal rural. 

Na data de suspensão do ITR, já ha
v~m sido repassados para a CNA - Confe
deração Nacional da Agricultura-, R$25 mi
lhões· dos cerca de R$70 milhões estimados 
para o ano. Já a CONTAG- Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura-. 
havia arrecadado valor próximo a R$1 mi
lhão. Como foram os proprietários dos imó
veis de menores áreas que haviam pago o 
ITR, a exemplo do que ocorre historicamen
te, significa que os pequenos produtores fi
nanciam a CNA para que esta atue contra a 
reforma agrária e contra os interesses gerais 
de trabalhadores e pequenos produtores. 

Segundo a Recetta Federal, com a 
suspensão da cobrança do ITR, a arrecada
ção total prevista para o exercício (R$322,3 
milhões) frustrará a expectativa alimentada 
de afirmação conceituai do tributo enquanto 
instrumento de desestrmulo à concentração 
da propriedade da terra no Brasil. 

Portanto, com a medida, o ITR retomou a sua 
trajetória de ineficácia histórica, consagrando a sua 
inexpressividade enquanto fonte de arrecadação fis
cal strlctu sensu e, pior, a sua inutilidade enquanto 
instrumento complementar de desestimulo à con
centração e ao uso·especulativo da terra no Brasil. 

Sr. Presidente, ainda no início desta semana, 
em artigo publicado no jornal Folha de s_ Paulo, 
Luiz Inácio Lula da Silva e publicaram um artigo a 
respeito de como avaliavam a importáncia de se rea
lizar efetivamente a reforma agrária, uma vez que o 
uso da tributação para se conseguir melhor distribui
ção da posse da terra no Brasil historicamente tem 
se provado ineficiente, porque, desde que se insti
tuiu tributo para esta finalidade, tem sido a história 
do Brasil caracterizada pelo poder extraordinário de 

influência dos grandes proprietários para tentar evi
tar o pagamento de tributos como o ITR. 

E e$59 estudo, Sr. Presidente Senador Freitas 
Neto, confirma mais uma vez esta hipótese. Precisa
mos fazer do ITR um instrumento que promova a 
justiça fiscal e o incentivo à maior produtividade da 
terra. Mas, por outro lado, como instrumento de 
maior justiça na terra é necessário, além de fazer o 
ITR funcionar, também, conforme assinalam Lula e 
José Graziano da Silva neste artigo, que haja vonta
de de realização da reforma âgrária, com a acelera-

. · · ção dos assentamentos. 

O Sr_ José Fogaça - Senador Eduardo Supl~ 
cy, V. Ex' me permite aparteá-lo? 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, nobre Senador José Fogaça. 

O Sr_ José Fogaça - Acompanhando atenta
mente o pronunciamento de V. Ex', com ele concor
do, porque, desde o período da Assembléia Nacio
nal Constituinte lutei também pelo fortalecimento do 
ITR como um instrumento de justiça fiscal no Brasil, 
mas este não foi o resultado. O ITR continuou sendo 
uma espécie de subimposto, relegado a um plano de 
insignificância e com baixfssimo índice de cobrànça, 
de retomo, ou seja, é muito grande e muoo efiCaz a 
sonegação desse imposto no Brasil. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Permita-me as
sinalar que são nos estados do Sul onde há o menor 
grau de inadimplência do ITR no Brasil. 

O Sr- Jos6 Fogaça- Mesmo assim, ainda não 
corresponde a uma realidade fundiária do País. De
batemos naquele período e creio que agora talvez 
comece a chegar a hora para isso, já que a questão 
da terra no Brasil não é apenas polttica ou económi
ca, mas, sim, questão social grave. Acredito que é 
chegada a hora de se pensar, incluindo na reforma 
tributária que está por vir, a delegação do ITR aos 
estados- Embora haja também quem queira deferi
los aos municípios, uma vez que a cobrança da 
União tem sido falha e de pouco ou baixfssimo inte
resse, é possível que, deferindo aos estados, o ITR 
possa vir a ser cobrado com maior eficácia. Tenho 
dúvidas quanto ao município porque a proximidade 
excessiva das prefeituras com os proprietários pode 
gerar uma promiscuidade negativa e aumentar o 
processo de corrupção, ao invés de fazer do imposto 
um instrumento de justiça fiscal. Dar por que defen
do que o imposto deva ser deferido aos estados 
para que seja efetivamente cobrado e para que a so
negação não exista; O controle será maior e poderá 
ser significativo nos orçamentos dos estados, repre
sentando a possibilidade de investimentos sociais e, 
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possivelmente, terá, por parte dos governadores e 
dos secretários de fazenda uma ação mais dura, 
mais rígida e mais efetiva. Sendo assim, tenho a im
pressão de que essa é uma luta que virá e que tere
mos que empreendê-la com coragem e disposição. 
Faço essa observação em meio ao pronunciamento 
de V. Ex'. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as pa
lavras de V. Ex•, Senador José Fogaça, que, obvia
mente, como constituinte, particip<J.u do debate sobre 
a finalidade, a introdução e a vigência do ITR e com
preende tão bem por que até agora não se cumpriu 
a sua finalidade. 

Eu, sinceramente, ainda tenho dúvidas, acom
panhando o debate, sobre qual será a forma mais 
eficaz. Avalio que vai ser necessária a coordenação 
de esforços entre União, estados e municípios. 

A experiência do IPTU demonstrou que às ve
zes municípios que arrecadam bem este imposto 
acabam gerando exemplos para municfplos vizi
nhos. Porque concluem que onde se arrecada há 
uma melhor receita e, conseqüentemente, um me
lhor provimento de serviços de educação, de saúde, 
etc., aquilo que todo prefeito gostaria de poder bem 
realizar na sua respectiva gestão, trazendo benefí
cios sociais para a sua cidade. 

Mas é fato que poderia haver esse poder tão 
forte de grandes proprietários no sentido de impedir 
a cobrança do ITR, caso venha a ser cobrado pelos 
municípios. E quem sabe o governo do estado pos
sa ter condições de melhorar a arrecadação e tomar 
a cobrança do JTR algo mais efetivo. Sempre será 
necessário, entretanto, que haja critérios com vistas 
à justiça tributária, à questão de valor da terra por 
parte da União. E qual a melhor forma? Qual a res
ponsabilidade? Acredito que o importante é que haja 
vontade política, que deve unir os três níveis de Go
verno - a União, os estados e os municfpios - a to
dos os interessados, seja o movimento dos sem-ter
ra, seja os pequenos agricultores e os proprietários 
de terra em geral, seja a população, que quer ver o 
Brasil caminhar na direção de maior justiça e de 
maior produtividade no campo. 

Devemos pensar na melhor forma de cobrar o 
ITR, com muita determinação política. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O Sr. Eduardo Suplicy, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Freitas Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto)- Concedo 
a palavra ao Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na recente Con
ferência Monetária Internacional, realizada em Sid
ney, na Austrália, o famoso economista Rudiger 
Dombush fez uma afirmação bastante categórica e 
negativa em relação ao nosso Pais, provocando 
uma situação quase de pânico e terror em relação 
às expectativas desse mundo financeiro internacio
nal relativamente ao Brasil. 

Estranhamente, a credibilidade desse econo
mista produziu efeitos no mercado financeiro inter
nacional, como a queda dos títulos, dos chamados 
c-bonds, da bclsa de Nova Iorque, a queda dos títu
los brasileiros, bem como dos mexicanos, conse· 
qüentemente, a queda nas bolsas de valores de São 
Paulo e do Rio de Janeiro. 

Essa análise do programa económico de esta
bilização brasileiro foi, de alguma forma, a repetição 
de afirmações que o mesmo economista já havia fei
to, aqui no Brasil há dois meses. 

Desta feita, como as declarações foram dadas 
num fórum internacional de grande repercussão, os re
sultadoS foram desairosos, extremamente danosos 
para o interesses nacionais. E as reações vieram, Sr. 
Presidente, não só de outros economistas do mesmo 
padrão, do mesmo diapasão internacional, que rejetta
ram as informações do Sr. Rudiger Dombush, mas 
também vieram de dentro do Brasil, tanto de repre
sentantes do Governo como do Congresso Nacional. 

A Comissão de Assuntos Económicos chegou 
a constituir uma subcomissão para investigar a pro
cedência dessas afirmações, o que demonstra, des
de Jogo, uma atitude de muita diligência, de muita 
preocupação, uma respeitável e até elogiável atitude 
de consciência de quem está preocupado, de quem 
não deseja que passe em branco tudo aquilo que 
possa atingir o nosso País. 

O Ministro Pedro Malan reagiu -quero crer- na 
devida conta e fez aquilo que lhe caberia inapelavel
mente fazer, isto é, repudiar, com toda a veemência 
e com a maio i firmeza, as afirmações do economista 
do Estado de Massachussetts, nos Estados Unidos. 

Na verdade, também não tenho, em relação a 
esse senhor, nenhum grande entusiasmo; não me 
empolgo com as afirmações ou declarações desse 
eeonomista, porque esse cidadão, no período do 
Governo Collor, veio ao Brasil e afirmou que o nosso 
País estava atrasado em relação a reformas que o 
México estava fazendo. Recordo-me perfeitamente 
disso. Confesso até que, de alguma maneira. as pa
lavras dele me impressionaram. 
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Este mesmo cidadão, quando o Brasil faz as 
reformas que precisa fazer e que não são muito dife
rentes daquelas que o México levou a efeito num pri
meira etapa, vem agora e diz que o Brasil corre o 
risco de se transformar numa reprodução da crise 
mexicana do final de 1994. 

É estranho, é difícil de entender. Ele é um eco
nomista graduado, respeitado e internacionalmente 
renomado professor do MIT- Massachussetts lnsti
tute of Technology- nos Estados Unidos, que é, tal
vez, ao lado da Universidade de Harvard, no mes
mo Estado, uma das mais ·respeitáveis instijuições 
no mundo. 

Portanto, não é alguém que possa gerar um 
estado de indnerença nos meios financeiros interna
cionais. As suas afirmações candentes causam 
sempre conseqüências: uma repercussão e um des
dobramento que de alguma maneira, desta vez, aca
baram nos atingindo. 

Sem ter uma atitude de imediato repúdio às 
suas palavras, respeijando e reconhecendo que o 
Ministro Pedro Malan tem que repudiá-las e mostrar 
que a nossa política de estabilização não tem o 
mesmo caminho da política de estabilização mexica
na, ao mesmo tempo em que respeito a atitude da 
Comissão de Assuntos Económicos em formar uma 
subcomissão para aferir a procedência dessas infor
mações - uma atitude, como disse, de diligência, de 
preocupação cívica e patriótica de meus colegas da 
Comissão, que apóio, mais do que reconhecer a im
portância, apóio con\ o meu voto e a minha disposi
ção de trabalho - mas gostaria, também, de procurar 
aí uma nuança, uma outra interpretação. 

Esse senhor, quando faz esse tipo de afirma
ção, também aponta uma causa e, ao apontá-la, o 
faz de forma extremamente minimizada, colocando 
isso num plano político rigorosamente secundário, 
como se esta causa fosse um mero problema, uma 
mera questão de decisão política pura e simples, 
como se decide tomar um gole de água, como al
guém possa, de repente, modificar uma atijude, tor
nar-se, de um dia para o outro, aquilo que não era 
no dia anterior, com a maior facilidade. 

Esses economistas - talvez o mais notório de
les internacionalmente seja esse Mister Rudiger 
Dombush - dizem que o Brasil só precisa - vejam 
bem - fazer um ajuste fiscal. É como tirar o casaco e 
colocá-lo de novo, tirar a camisa e colocá-la de 
novo, como ir ao roupeiro e trocar de gravata. É só 
fazer um ajuste fiscal e pronto! Vejam, duas pala
vras: ajuste e fiscal. É simplíssimo dizer: por que 
não o fazem? 

Ai, Sr. Presidente, interpreto esse tipo de pos
tura de cidadãos como este, independentemente de 
seu conhecimento, independentemente da veracida
de de suas afirmações, da procedência até analítica 
e cientifica do que está dizendo, não como uma in
verdade. Entendo que o ajuste fiscal é parte inte
grante, necessária e indispensável, sim, do Plano 
Real. Agora, minimizá-lo, reduzi-lo a nada, dar-lhe 
essa desimportãncia afetada que dão, é isto que não 
posso aceitar, Sr. P.:esidente. · 

O ajuste fiscal, para mim, é como a mãe de to
das as guerras na reforma do Estado brasileiro. As
sim como gerações e gerações do Islã próclamam 
que a guerra contra o Ocidente é a mãe de todas as 
suas guerras e que, portanto, levará gerações e ge
rações, é preciso que nós brasileiros coloquemos o 
ajuste fiscal nesse patamar. O ajuste fiscal é, para 
as mudanças institucionais e económicas em busca 
do crescimento econOmico sustentado, a mãe de to
das as' guerras, que implica mortos, feridos, mobili
zação gigantesca de corporações sociais e profissio
nais, reações poderosíssimas de grupos económi
cos. É a mãe de todas as guerras. 

E, num processo democrático, Sr. Presidente, 
também se faz ajuste fiscal. Não quero fazer um 
ajuste fiscal no Brasil como fez o Sr. Pinochet no 
Chile: com um projeto de reforma em uma das mãos 
e urna metralhadora na outra, catando os grupos so
ciais, até mesmo os grupos corporativos de interes
ses egoístas e particulares. Não! No Brasil quere
mos que os grupos sociais, com razão ou sem ra
zão, com apoio ou sem apoio social ou sem apoio 
social, com objetivos egoísticos· õu com objetivos co
letivos e patrióticos, falem, se pronunciem, neguem, 
apóiem, digam "sim" ou digam "não" ao que se está 
fazendo no Congresso Nacional. 

Quero que, da administração democrática des
se processo - nem sempre rápida, nem sempre ful
minante, como supõem esses senhores-. se possa 
fazer coisas nos pafses democráticos, principalmen
te naqueles países onde há grandes áreas de pobre
za e de marginalidade. 

O ajuste fiscal aqui será feito, Sr. Presidente, 
dentro de um modelo democrático de respeito aos 
interesses conflitivos da sociedade. Para nós, brasi
leiros, o ajuste fiscal é importante para termos um 
país desenvolvido, rico, próspero, com distribuição 
justa de riqueza. Mas os brasileiros não querem isso 
à custa de espezinhar e de desrespeijar a voz dos 
que devem ter voz numa sociedade democrática. 

Por isso, de minha parte quero dizer que com
preendo pertertamente as posições do Sr. Rudiger 
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Dombush. Compreendo perfeitamente a sua crítica, 
até a aceito. Apenas a diferença entre ele e nós é 
que queremos respeitar o nosso povo, queremos 
respeitar inclusive as nossas corporações, sim, que
remos dar-lhes voz, sim, queremos dar-lhes vez de 
serem ouvidas, de opinarem e de influírem nas deci
sões, de acordo com o equilíbrio democrático da 
vontade majoritária do País. 

E não vamos fazer ajuste fiscal como se fósse
mos trocar de camisa, trocar de gravata ou simples
mente tomar um gole d'água. Não! Para empreender 
essa que é a mãe de todas as guerras queremos 
que todos os brasileiros sejam muito respeitados, 
são batalhas democráticas, sem morte física de nin
guém, mas seguramente com a morte de privilégios, 
com o ferimento de preconceitos, com campos de 
batalha disseminados de gente caída. Isso não é fá
cil, principalmente numa democracia. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA· Ouço V. Ex• com pra-
zer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - São importantes as 
reflexões que V. Ex' está formulando sobre o impac
to das declarações e do diagnóstico que o econo
mista Ou mbush f ' em conleréncia na Austrália. 
Graças à respeitabilidade que ele tem internacional
mente pelo fato de ser um professor do MIT- embo
ra tenha cometido alguns equívocos no passado -, 
sem dúvida, sua análise como um economista co~ 
nhecido por seus trabalhos em macroeconomia ob
viamente alcançam repercussão. Em primeiro lugar, 
faz-se necessário observar que seu diagnóstico - de 
que está havendo uma sobrevalorização da taxa de 
câmbio do real em relação ao dólar e a outras moe
das internacionais - guarda relação com diagnósti
cos que economistas de um largo espectro vêm tam
bém formulando - entre estes, economistas brasilei
ros. Por exemplo, Paulo Nogueira Batista, ·ainda no 
último mês, escreveu uma seqüéncia de três artigos, 
publicados pela Folha de S. Paulo, para explicar . 
que estaria havendo uma sobrevalorização da taxa 
de câmbio. A economista e Deputada Maria da Con
ceição Tavares escreveu vários artigos no. último 
ano e meio analisando, na sua visão, o que séria 
uma sobrevalorização que, agora, estaria, segundo 
seus cálculos, em torno de 32%. O economista An
tonio Delfim Netto quase que dia sim, dia não, ou 
melhor, quarta-feira sim, quarta-feira não, na Folha 
de S. Paulo e em inúmeras entrevistas aos mais di· 
versos órgãos de imprensa, também tem ressaltado 
que essa ancoragem cambial, que essa Jaxa de 

câmbio acima do que seria adequado, tem causado 
problemas tais como a diminuição do crescimento 
em relação ao que se poderia ter e, conseqüente
mente, estamos tendo um aumento do nível de de
semprego além de outras conseqüências. Poderia 
ainda citar Luiz Gonzaga de Melo Belluzzo, João 
Manoel Mello e tantos outros que agora estão sendo 
secundados pela palavra de Dombush, a qual aca
bou indo para as primeiras páginas do Wall Street 
Journal, e repercutiu no desempenho das Bolsas de 
Valores internacionais e nacionais. Acho que fez 
bem-a Comissão de Assuntos Económicos, a partir 
de sugestão do Senádor Laura Campos, em convi
dar o economista Rudiger Oombush e outros econo
mistas brasileiros para debaterem o significado das 
suas proposições. Concordo com V. Ex' quando diz 
que é preciso respeitar o processo democrático, é 
preciso ouvir todos os segmentos para a realização 
da reforma tributária e fiscal. É um tanto complicado. 
Entretanto, é preciso ressaltar que o Governo Fer
nando Henrique Cardoso preferiu não dar prioridade 
à reforma tributária e fiscal a fim de aprovar primei
ramente o Fundo de Estabilização Fiscal - antes 
Fundo Social de Emergência - para ter um fôlego de 
dois anos, para então dedicar o esforço político para 
outras reformas, como a da Previdência, da Admi
nistração, etc .... E é por essa razãoque estou enten
dendo que o Governo não está, presentemente, 
dando toda força à questão da reforma tributária, 
que avalio como muito importante. Nós do Partido 
dos Trabalhadores apresentamos, inclusive, à consi
deração uma proposJa bastante compreensiva de re
forma tributária e gostaríamos que ela fosse debati
da aqui pari passu com a proposição do Executivo. 
As observações de Dombusch devem ser vistas 
como importante alerta. Uma desvalorização abrupta 
de 30% ou 40% não seria adequada, mas, como o 
Brasil tem uma experiência extremamente rica e po
sitiva no processo de minidesvalorizações, como o 
Governo até preferiu não adotar uma política rígida, 
como no caso da Argentina, que tem esse procedi
mento da banda cambial variável, é perfeitamente 
possível o Governo brasileiro fazer o ajuste que pre
cisa ser feito. Tanto é verdade que as palavras de 
Dornbusch tem algum sentido que o próprio Francis
co Lopes, hoje direti:Jr da Área Monetária do Banco 
Central, informou, em entrevista neste domingo, que 
o Governo e ele próprio examinaram em profundida
de se seria o caso fazer um ajuste da taxa de câm
bio mais acelerada do que o do ano passado ou o 
começo deste ano. Resolveram aindanão fazê-lo, 
mas temos CO_T)Sci~ncia de _que o atraso em s~ fazer 
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esse ajuste acaba resultando em necessidade de ta
xas de juros mais elevadas e, conseqüentemente, 
em taxa de crescimento .âa economia e do ritmo de 
emprego aquém daquilo que a potencialidade da 
economia brasileira jã demonstrou poder realizar. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Sena
dor Eduardo Suplicy. Gostaria, se V. Ex• me permi
tir,. de fazer algumas observações a respeito da sua 
exposição. . .. _ . 

Tenhq.;.grande respeito pelos economistas que 
V. Ex" citou.Todos eles são meus amigos pessoais. O 
trabalho, a longa trajetória acadêmica e profissional de 
todos eles são motivo da maior respeitabilidade. 

Nogueira Batista e Conceição Tavares, como 
economistas do PT, partido de V. Ex', mediante arti
gos publicados pela imprensa, têm feito, realmente, 
restrições severas à poh1ica económica do Governo 
e cumprem papel da maior importância. Como eco
nomistas da oposição, fazem isso com competência, 
inclusive acadêmica, e com seriedade patriótica, 
sem oposicionismo primário, grosseiro. Entretanto, 
lembro que são economistas da oposição. Portanto, 
esse é um viés inevitável na sua concepção política. 

Outro economista que V. Ex" citou, Deputado 
Delfim Netto, nosso colega de Congresso, uma das 
grandes inteligências deste País, o grande econo
mista de todos os governos militares do Brasil, é um 
homem que também tem seu viés político nitidamen
te oposicionista em toda a conduta da atual política 
económica brasileira, principalmente depois da que
da do governo Collor. É também um viés oposicio
nista. Não quero desvalorizar nem desmerecer, não 
quero depreciar; quero apenas dizer que isso, ·legiti- · 
mamente, é uma atitude de oposição. 

Também ouço e respe~o o que dizem os nos
sos queridos correligionários; porque são membros 
do meu partido, Luiz Gonzaga Belluzzo, que foi se
cretário do governo Quércia, e João Manoel Cardo
so de ~~ela. Eles têm a autoridade de quem viveu 
um plano de estabilização, o Plano Cruzado, do qual 
foram colaboradores, idealizadores e condutores; 
eles têm a expenencia de quem errou, de quem fra
cassou. Isso, quando trazido de fora, sempre signifi

. ca uma colaboração muito útil, porque quem está 
dentro de um processo como esse não consegue 
enxergar os seus erros, as suas dificuldades. Quem 
já passou por essa experiência e traz um depoimen
to de fato ajuda muito. 

Também não posso deixar de mencionar que, 
particularmente, esses dois economistas, tal como o 
ex-governador Orestes Quércia, têm tido uma atitu
de francamente oposicionista ao Governo Fernando 

Henrique Cardoso. São do meu partido e merecem a 
maior consideração da minha parte. 

. V. Ex• citou cinco economistas, todos eles da 
mais franca e aberta oposição.política ao Governo. 
De qualquer maneira, isso não anula as criticas que 
fazem, porque elas devem ser levadas em conside
ração. 

Mas qual a opção que esses economistas es
tão apontando para o Governo? Eles estão dizendo 
que o Governo comefe grave erro por não abrir mão 
da moeda estável. O Governo tem de abrir mão da 
moeda estável, tem de ceder para a inflação, por
que, assim procedendo, reduz a taxa de juros, au
menta um pouco mais a taxa de crescimento, reduz 
o cãmbio e, evidentemente, aumenta as exportaçõ
es, melhorando a nossa Balança Comercial. 

Mas essa é a opção política, que tem de fazer 
quem não faz o ajuste fiscal ou escolhe juros a"os e 
cãmbio relativamente defasado de um lado ou infla
ção de outro. Juros baixos, câmbio atualizado e 
moeda estável com um déficit de 2% a 3% do PIB 
no Orçamento só funcionam se apresentarem algum 
milagreiro, algum santo guerreiro que possa c vencer 
esse dragão da maldade! Não conheço. Nã& existe 
no mundo, a não ser naqueles países cujos tesouros 
nacionais têm tamanha importância e credibilidade 
que todos compram os seus titules com baixíssimas 
taxas de juros, e tudo funciona bem. É o caso dos 
Estados Unidos, do Japão, da Itália, da França, da 
Inglaterra. Em nosso caso, como nosso Tesouro não 
tem essa credibilidade - como não tem o tesouro 
mexicano - para um título brasileiro disputar esse 
mercado internacional, é preciso elevar a taxa de ju

. ros para formação de reservas, que são necessá
rias. 

Isso não quer dizer que eu não leve em consi
deração as observações desses economistas, mas, 
como sabemos, essa é uma opção óbvia. Não se faz 
o ajuste fiscal, não se quer inflação, quer-se moeda 
estável com poder aquisitivo garantido. Resultado: é 
preciso ter juros altos e taxa de cãmbio relativamen-

. -te desajustada. Onde é que se inventou uma coisa 
diferente, a não ser nos palses que conseguem cap
tar dinheiro no mercado internacional com qualquer 
juro. Se o Japão reduzir os juros para 1 o/o ao ano, 
ainda assim haverá compradores para os títulos do 
banco central japonês no mercado internacional. E o 
Brasil, se não colocar acima de 20%, não encontra 
quem compre. 

Esta é uma realidade - desculpem-me esses 
economistas --que todos estão cansados de saber. 
Só que a opção que a· Brasil está fazendo é outra: 
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quer uma moeda estável, mas não querjuros altos e 
um câmbio defasado; por isso, tem de fazer o ajuste 
fiscaL 

O Sr. Eduardo Supficy - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Ouço V. Ex•, Senador 
Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador José Foga' 
ça, a minha preocupação é que a inflação seja conti
da. A estabilidade de preços - estou de pleno acordo 
com V. Ex' -, é importante ser mantida. Mas acredi
to, graças ao processo de ajuste da banda cambial, 
que é possível caminhar numa direção tal que, em 
se ajustando mais a banda cambial, se tenha, de for
ma mais acelerada ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas não é isso que o 
Governo está fazendo, de forma gradual, lenta e ne
cessariamente cuidadosa? 

O Sr. Eduardo Supficy - E haveria um proces
so de diminuição das taxas de juros, que levaria, por 
sua vez, a maior competitividade, ao crescimento 
das exportações, a uma certa barreira para· as im
portações, ao estimulo do crescimento da economia, 
à maior oferta de bens e serviços, ao crescimento de 
emprego, que inclusive contribuiriam para que não 
houvesse inflação e atingíssemos a estabilidade, 
porque crescimento da oferta de bens e serviços 
também contribui para a diminuição da pressão· infla
cionária. É claro que é preciso uma grande arte nes
se mecanismo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Como economista, V. 
Ex' sabe disso. 

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto} - A Presi
dência solicita ao nobre orador que conclua o seu 
pronunciamento com brevidade, em virtude de o 
tempo regimental da sessão ter'se esgotado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Vou encerrar, Sr. Pre
sidente. Por uma questão de cortesia, indago do Se
nador Eduardo Suplicy se já encerrou o seu aparte. 

O Sr. Eduardo Suplicy - O próprio Paulo No
gueira Batista, em um dos seus artigos, assinalou 
que quando do aJuste mais intenso da banda cam
bial não houve um aumento de preços tão acentua
do como alguns estavam temendo, o _que significa 
que há margem para um certo ajuste mais adequado 
do que o que até agora foi realizado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA· Agradeço a V. Ex'. 
Vejam os senhores como não podemos condu

zir as coisas para um ponto de impasse ou de in
compatibilidade de idéias. Não há contradição, tal
vez nem haja discordância, no que estamos falando. 
Disse V. Ex' que é possível, sim, aumentar a produ-

ção económica com estabilidade da moeda. Ai é 
uma questão de ritmo. Aumentar a produção é algo 
que leva dois, três anos, e au~entar o consumo. 
dois ou três meses. Ora, ciiiiio a proâução não 
acompanha o mesmo ritmo da elevação do consu
mo, necessariamente, num pais como o Brasil, o re
sultado é explosão inflacionária. O que temos é uma 
administração por conta-gotas para encontrar o pon
to de ritmo que possa ser equilibrado, sem deixar 
cair esse nível de estabilidade que estamos vivendo. 
Só quem executa e quem opera isso é que pode sa
ber o quanto é difícil encontrar esse ponto de sinto
nià fina, perfeita. 

Estou convencido de que o Governo sabe per
feitamente que é preciso ajustar a taxa de câmbio. 
Ele o faz com a lentidão e o cuidado de quem sabe 
que não pode deixar essa maionese desandar e 
com o cuidado de quem sabe perfeitamente que não 
é possível a redução da taxa de juros, éom um au
mento desenfreado, instantâneo do consumo, quan
do os investimentos ainda são a médio e longo pra
zos, para que haja uma estrutura produtiva compatí
vel com esse consumo. Quem disser o contrário, ou 
realmente deseja ver a economia ir a débãcle, ou 
está dizendo coisas cuja responsabilidade não assu
me como governo, assume apenas como teórico, 
como acadêmico, como professor universitário. 

Com todo respeito, rejeito profundamente esse 
tipo de concepção, embora, como disse, com todo o 
possível respeito que mereça. 

Sr. Presidente, eram as observações que que
ria fazer. Agradeço a tolerância de V. Ex' e o aparte 
do Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto} - Os Srs. 
Senadores Mauro Miranda, Casildo Maldaner, Pedro 
Simon e Romeu Tuma enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO } - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero ter a satis
fação de comunicar a esta Casa que o projeto de 
·construção da ferrovia Norte-Sul começa a entrar 
novamente nos trilhos de sua viabilidade, depois de 
longo período de exclusão nas preocupações do go
verno. Graças à iniciativa conjunta de quatro gover
nadores diretamente interessados nesta grande obra 
de repercussões económicas continentais, o Banco 
Mundial admitiu incluir a ferrovia entre as prioridades 
do seu programa de investimentos no BrasiL O sinal 
de-possibilidade foi dado ontem, em Washington, 
pelos dois diretores do BIRD para a América Latina, 
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em audiência com os governadores Maguito Vilela, 
de Goiás, Roseane Sarney, do Maranhão, Siqueira 
Campos, de Tocantins, e Arlete Sampaio, vice-go
vemadora do Distrito Federal. 

Ao transmitir a infonmação para a imprensa de 
Goiás, o governador Maguito Vilela revelou que até 
o final deste ano o Banco deverá enviar ao Brasil 
uma equipe de técnicos para aprofundar estudos e 
analisar os potenciais econõmicos das regiões que 
serão cortadas pela malha ferrovíãfia Norte-Sul, 
dentro da preocupação mais ampla de sua integra
ção com a rede portuária do país e com os merca
dos internacionais. O volume de investimentos de 
responsabilidade do Banco Mundial seria de 600 mi
lhões de dólares. 

Quando o então Presidente José Sarney, que 
nos honra hoje com o comando desta Casa, resol
veu adotar a Norte-Sul como a grande obra de infra
estrutura de seu governo, a idéia foi bombardeada 
por todos os tipos de preconcenos. Hoje, no entanto, 
Srs. Senadores, parece estarem definitivamente se
pultadas as concepções mesquinhas que condena
ram o empreendimento. Daquela época para hoje, 
com os avanços da fronteira agrfcola e com a incor
poração de novos pólos de desenvolvimento e de 
produção à realidade econõmica do pais, romperam
se felizmente as resistências. Goiás, Mato Grosso e 
Tocantins aumentaram violentamente a sua produ
ção, enquanto o Sudoeste da Bahia e o Sul do Ma
ranhão revelaram-se como novos eldorados para a 
fixação de novos capitais de grande escala. 

Outro fato importante a considerar é que as op
ções de intenmodalidade de transportes passaram 
por transfonmações ~expressivas. A hidrovia Tietê
Paraná entrou em processo de plena operação, para 
conectar o Norte e o Centro-Oeste com a região do 
Prata, a hidrovia Araguaia-Tocantins começou a fun
cionar experimentalmente, e os portos do Maranhão 
consolidaram-se definitivamente como estruturas 
modernas e de baixos custos para o acesso de nos
sos produtos aos mercados externos. Eu diria que a 
soma de todos esses fatores foi uma conspiração di
vina para mostrar que a Norte-Sul é um projeto irre
versível, porque vai redirecionar o Brasil mediterrâ
neo nas suas relações comerciais com o mundo. 

São notórias e indesmentiveis as nossas difi
culdades de acesso ao porto de Santos. O minério 
do Sul de Goiás leva 19 dias para atingir aquele ter
minal de exportação, quando os padrões internacio
nais são de apenas dois dias para um percurso de 
menos de mil quilómetros. Pelo Leste, temos a rede 
portuária modema do Espírito Santo, mas o acesso 

por ferrovia: é dificultado pelo sucateamento da Rede 
Ferroviária Federal e pela falta de investimentos na 
correção de trechos reconhecidamente críticos. A 
construção da Norte-Sul, que vai abrir o escoamento 
para uma área do litoral menos congestionada, virá 
a tempo de transportar a produção de áreas agríco
las que serão em breve o grande celeiro de todo o 
contínente. 

O principal argumento levado pelo governador 
Maguito Vilela para estimular o apoio do Banco Mun
dial é o de baratear o custo dos fretes de longa dis
tância e tomar competitivos os produtos que hoje so
frem os ônus dos custos do transporte rodoviário. 
Pessoalmente, considero que para Goiás a constru
ção da Norte-Sul é uma questão de necessidade 
inadiável. Basta lembrar os números mais recentes 
divulgados pelo IPEA, indicando que a agropecuária 
teve um crescimento absoluto de 25 por cento na 
fonmação do PIB estadual, em apenas quatro anos 
do período 90/94. Em números relativos, esses nú
meros evoluíram de 16 para 20 por cento. A agrope
cuária responde por 70 por cento da fonmação da 
renda estadual. 

Esses novos ventos positivos começam ã so
prar num momento especialmente favorável. No pró
ximo dia 14, o BNDES vai realizar o leilão de privati
zação da malha Centro-Leste da Rede Ferroviária 
Federal. E aqui no Senado estamos começando a 

~ discutir em profundidade as alternativas de desen
volvimento da região dos cerrados, tendo como su
porte o funcionamento adequado da malha ferroviá
ria de transportes. O importante é que os compa
nheiros desta Casa que compõem as diversas ban
cadas do Norte e do Centro-Oeste ajudem a mod
ernizar os instrumentos já disponíveis e viabilizar 
aqueles que dependam de pressão política junto ao 
governo federal. 

Um desses companheiros, o senador Edison 
Lobão, lembrava a esta Casa, na última segunda-fei
ra, que o rombo do Banco Nacional é ainda superior 
aos valores antes conhecidos, com uma diferença a 
mais de um bilhão e SOO milhões de reais, enquanto 
todo o volume de investimentos para a conclusão da 
Norte-Sul é de apenas 1 ,2 bilhão. Lembrava ainda o 

~ potencial de uma obra desse porte na geração de 
empregos. Estou com o Senador Lobão, sobretudo 
num momento em que temos de preocupar-nos com 
o fluxo desordenado das correntes migratórias que 
vêm procurando as áreas mais congestionadas do 
pais em busca de ocupação. Creio que obras como 
a Norte-Sul terão o poder de fixar o homem e até in
verter a direção do processo migratório. 

.. 
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Acho que a liderança política assumida por 
quatro governadores para viabilizar a construção da 
ferrovia Norte Sul tem outro significado especial. A 
iniciativa terá o poder de despertar o país para a ne
cessidade de grandes projetes de infra-estrutura, de 
sentido macroeconómico e de repercussões conti
nentais, algo que vem fazendo falta até para os sen
timentos de afirmação da nossa cidadania. Fullda
mental para a integração do país, o empreendimento 
abre formidáveis expectativas para a inversão de ca
pitais externos na região, em busca das riquezas mi
nerais ainda inexploradas porque a carência de 
transportes funciona como condicionamento inibidor. 
Concluo estas minhas palavras com a esperança de 
que a Norte-Sul possa sair definitivamente das pran
chetas e constituir uma grande e poderosa conquista 
na direção do futuro. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. CASILOO MALDANER (PMDB-SC) -

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o êxito já al
cançado pelo processo de estabilização económica 
parece-nos incontestável. Estabelecendo o controle 
rígido da inflação, fortaleceu o valor da moeda na
cional, hoje respeitada em todo o mundo, e introdu
ziu as condições básicas para a retomada do desen
volvimento, com o que se espera, em breve tempo, 
apagar do quadro social em que vivemos a nódoa 
infamante da dor e miséria dos despossuídos. 

No estágio em que se encontra o Plano Real, 
acreditamos na possibilidade de a área económica 
promover-lhe a revisão dos pontos polêmicos, ado
tando, de modo especial, mecanismos que caibam a 
prática dos juros excessivos, por inteiro incompatibi
lizada com a nova realidade da economia do País. 

Parece incompreensível à população que, em 
época de inflação baixa, para os padrõeS históricos 
brasileiros, as prestações das compras a prazo e 
dos encargos devidos ao próprio Poder Público te
nham de ser pagas com o acréscimo de dez a vinte 
por cento do valor devido, a título de juro, multa con
tratual e outras obrigações. 

Daí se entender, com procedentes razões, que 
o Governo deve adotar medidas que superem essas 
distorções, porquanto a prática de juro arbitrário 
compromete o ingente esforço da sociedade, visan
do à difícil eliminação da cultura inflacionária, que 
prometia enraizar-se em nosso País. 

Desde o ano passado, a· equipe económica, 
calculando mal os resultados da alternativa que en
tão adotava, promoveu forte contenção do crédito e 
abrangente restrição ao consumo, de que restaram 
sintomas claros de grave processo recessivo. 

As operações de crédito bancário foram condi
cionadas, comprimindo-se o prazo, até reconhecer
se que o arrocho ao crédito e ao consumo acabaram 
por determinar uma desaceleração ecoriOmica mu~o 
além da projetada. 

Essa desaceleração, com duração de cerca de 
oito meses, fez crescer a inadimplência e os juros, li
mitou drasticamente o crédito, quebrou grande parte 
das pequenas empresas, aumentou a já elevada 
taxa de desemprego, que passou de 5, 7 para 6,38 
por cento, apenas na passagem do mês de fevereiro 
para o de março, equiparando a recessão de 96. à 
de 92, uma das mais duras vividas pelo País, em to
dos os tempos. 

É de se observar, neste ponto, que a estagna
ção dos negócios é conseqüência natural do aumen
to dos fatores de risco, pois os bancos não cedem à 
aventura quase sempre fatal de financiar emprésti
mos de baixa ou nenhuma liquidez, tendo como mo
tivo o empobrecimento e o desemprego do devedor. 

Agora, o Conselho Monetário Nacional decidiu 
liberar o número das prestações, reduzindo, ao mes
mo tempo, o custo do financiamento pela via de dis
creta redução dos juros e de outros encargos. 

Dessa forma, a parcela correspondente ao Im
posto sobre Operações Financeiras - IOF passou de 
doze para seis por cento do valor do crédtto, liberan
do-se, de outra parte, as transações de leasing. Vale 
notar, que a redução do IOF, na prática, pouco rep
resentou para o consumidor. 

Além disso, foram reduzidas as alfquotas de 
importação de cerca de uma centena de produtos, 
passando, também, a ser admitida a renegociação 
dos débitos das pequenas empresas, em notória difi
culdade. 

Há um certo alívio na disPonibilidade do crédi
to, em conseqüência dessa nova diretriz. Para o 
mercado, porém, melhor seria a redução do compul
sório dos bancos, mantido em mais de dois terços 
da moeda em circulação. Os estabelecimentos ban
cários e as instituições financeiras têm apenas trinta 
por cento do valor total dos depósitos, para realizar 
os empréstimos. 

Assim, havendo escassez de numerário, os ju
ros sobem, cumprindo-se a "lei da oferta e da procu
ra•. E essa é, justamente, a intenção da autoridade 
económica, pois o alto preço do dinheiro evtta o con
sumo e represa, em nível adequado, o crescimento 
da inflação. 

Mudanças freqüentes nas regras do jogo, no 
entanto, geram insegurança e, conseqüentemente, a 
imobilidade dos negócios. O empresariado não dá 
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um só passo nesse caminho de incertezas, pavJ
mentado, ao longo do tempo, pelas constantes alte
rações dos prazos: de financiamentos; do IOF, dos 
cartões de crédito, dos consórcios, do cheque espe
cial e pelas infindáveis mudanças nas alfquotas de 
import>ção. 

Como ensinam os especialistas, a questão das 
taxas de juros envolve aspectos que não podem ser 
desconsiderados. A formação dessas taxas, ao re
vés do que acontece com as de câmbio, é altamente 
influenciada pela variação da economia, em seu 
conjunto. Ademais, admite a manipulação do Gover
no, segundo os objetivos da política económica se
guida Os espaços para ingerência do Poder Público 
no mercado de juro, no entanto, têm limites estrei
tos, uma vez que, dependendo do grau e do perfil do 
endividamento do setor público, especialmente 
quanto ao prazo, da situação das contas públicas e 
da oscilação da balança de pagamentos, uma aber
tura impensada e arriscada da politica monetária 
pode determinar o indesejável retomo da hiperinfla
ção. 

Todavia, se não é possível a redução súbita 
das taxas de juros, não tem a autoridade económica 
o porque de mantê-las altas indefinidamente. 

Não se quer aqui defender, é evidente, o retor
no da inflação, ou expressar alguma saudade da ci
randa financeira que promoveu a riqueza do sistema 
financeiro de um lado e o empobrecimento da popu
lação, bem como o bloqueio da produção, de outro. 
Deseja-se, isto sim, extemar a convicção de que 
deve existir alguma sensibilidade social em quem 
lida com politicas e números frios, para assim enten
der que muitos empreendedores já não suportam o 
custo financeiro da sua iniciativa e, ante a ameaça 
de falência, terminam desempregando a força de 
trabalho. 

Esse fato é verdadeiro, e não o pode desco
nhecer o Governo, sobretudo quando se trata de pe
quenas e médias empresas, justamente as contrata
doras de maior contingente de mão-Oe-obra. 

Reconheçamos, por dever de justiça, que a 
área económica vem desenvolvendo incansáveis es
forços no sentido de reduzir as taxas de juros que, 
renitentemente, continua provocando o signHicativo 
aumento de desemprego e prejudicando de forma 
catastrófica o setor produtivo do País. 

Daí procede, certamente, a ambição dos capi
talistas de todo o mundo, que aplicam no Brasil, 
exercendo a pressão de seu investimento de curto 
prazo sobre os meios de pagamento, expandindo-os 
e provocando o desincentivo ao se!ór produtivo. 

Analistas económicos não-governamentais 
consideram que o Banco Central emite títulos da df
vida pública compulsivamente, a fim de enxugar o 
excesso de reais lançados na economia em decor
rência do ingresso de investimentos forâneos. Os tí
tulos da dívida, a sua vez, pagam as mesmas taxas 
de juros que serviram de atrativo para aqueles capi
tais voláteis. 

Assim, aumentada a despesa com a dívida pú
blica, o Estado assiste à deterioração de seu quadro 
fiscal, e afastando-se da possibilidade de equillbrio 
orçamentário, que seria o destino a alcançar, para 
então se obter a redução do endividamento público 
e das taxas de juros. 

Considere-se, finalmente, que o Governo paga 
cerca de dois bilhões de reais de juros sobre o mon
tante da dívida pública, mensalmente, e que a dete
rioração das contas públicas, estimulada pelas altas 
taxas de juros incidentes sobre as dívidas das admi
nistrações, considerado o setor público como um 
todo, resultou, em 1995, num déficit operacional de 
quase cinco por cento do PIB, com certeza o pior re
sultado das contas desde 1989. 

Vamos concluir, Sr. Presidente, estas breves 
considerações, sintetizando que, se inexiste qual
quer desconfiança quanto ao fato de o Plano de Es
tabilização Econõmica ter restabelecido os requisitos 
macroeconOmicos indispensáveis à viabilidade do 
processo de desenvolvimento sustentado da econo
mia, nem por isso está ela imune aos senões que 
volta e meia são aqui denunciados, objetivando sua 
cerração e aprimoramento. 

Era o qUe tínhamos a dizer. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP) -Sr. Presiden

te, Sr"s e Srs. Senadores, 
No último dia 3, segunda-feira, em Sumaré, 

São Paulo, foi descerrada a placa que marcou o iní
cio oficial das obras de instalação da fábrica de au
tomóveis Honra no Brasil. Presentes ao evento, o 
Governador de São Paulo Dr. Mário Covas, além do 
Vice-Presidente Executivo Mundial da Honra Motor 
Lida., Dr. Yoshihide Munekuni. De grande relevância 
para a economia de São Paulo, o projeto foi objeto 
da dedicação de anos de estudo e planejamento 
pela Honda. A previsão inicial de investimento é de 
1 00 milhões de dólares, estimando-se a geração de 
quinhentos empregos diretos e outros cerca de dois 
mil indiretos. 

Ao ser inaugurada a pedra fundamental que 
simboliza o primeiro passo da construção deste 
novo empreendimento no País, teve infcio a c_oncre
tização de um projeto, cuja implementação trará ex-
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pressiva contribuição para o desenvolvimento eco
nómico e social não apenas de Sumaré, mas de 
todo o Estado de São Paulo. Até 1999, a capacidade 
produtiva da empresa deverá alcançar a marca de 
30 mil veículos/ano. 

Com área total de aproximadamente dois mi
lhõés e quinhentos mil metros quadrados, o terreno 
de. Sumaré vai abrigar um projeto constituído por fá
brica de automóveis de passageiros, áreas de trei
namento, pista de testes e toda a infra-estrutura ne
cessária à produção de modelos para competir no 
segmento de médios e pequenos veículos de passa
geiros do mercado brasileiro e outros países do Mer
cosul. 

Na primeira fase de produção - que está pro
gramada para iniciar-se em agosto de 1997, quando 
será inaugurada a nova fábrica - serão setenta mil 
metros quadrados de área construída e aproximada
mente quinze mil automóveis Honda Civic Sedan fa
bricados ao ano. Entre os processos produtivos rea
lizados incluem-se, a princípio, os de solda, pintura, 
montagem final e inspeção final, o que dará aos vef
culos produzidos um índice de nacionalização inicial 
em tomo de cinqüenta por cento. A intenção da Hon
da, segundo seus representantes, é elevar esse ní
vel até oitenta por cento no futuro. Escolhido por ser 
o modelo Honda de melhor aceitação entre os brasi
leiros, o Civic Sedan, produzido em Sumaré, deverá 
estar disponível ao público consumidor em duas ver
sões EX e LX, ambas com opção de transmissão de 
velocidade mecânica e automática. 

Para viabilizar a produção de seus automóveis 
no Brasil, a Honda vem desenvolvendo uma série de 
fornecedores locais, entre os quais já estão defini
das aproximadamente quarenta empresas. Dessas, 
cerca de 15 já estão envolvidas em projetes de par
ceria com a Honda no segmento de duas rodas e 25 
integram o grupo de novas fabricantes de autopeças 
como participantes do programa. Além desses, apro
ximadamente 200 fornecedores indiretos estarão en
volvidos no projeto. 

Assim, Senhoras e Senhores Senadores, mais 
que o lançamento de uma pedra inaugural; o evento 
representa a consolidação de um projeto que vai ao 
encontro do desenvolvimento brasileiro, anseio co
mum de governantes e sociedade de nosso País. 

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS.) • Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senado Federal de
senvolve, em sua Biblioteca, um serviço dos mais 
importantes de acompanhamento dos principais as
suntos veiculados pela grande imprensa nacional. 

Preocupado com os últimos acontecimentos 
que culminaram na chacina de Eldorado dos Cara· 
jás, procurei fundamentar este meu discurso, pes
quisando matérias relativas aos temas violência e 
desrespeito aos direitos humanos. 

A minha primeira constatação, triste por sinal, 
foi a de que as pastas com recortes de jornais relati
vas a essas questões são das mais recheadas, o 
que traduz a recorrência de casos de violação de di-
reitos humanos no País. · 

Os jornais dedicam, diariamente, páginas intei
ras com editoriais, artigos e relatos de casos de vio
lências praticadas, principalmente, contra menores. 

Não é à toa. O Banco lnteramericano de De
senvolvimento divulgou, recentemente, em Washing
ton, relatório que coloca o Brasil como o segundo 
país mais violento de todo o planeta. Considerando 
como critério o número de assassinatos por grupos 
de 1 00 mil habitantes, a média brasileira atingiu 24,9 
anuais, contra 1 O para os amerícanos e menos de 2 
para os habitantes da China, do Egito, da Indonésia, 
ita-Jordânia e do Kwait. Como consolo, a "pole-posi
tion" da Colômbia, com sua média de 77 assassina
tos, motivados, principalmente, pela verdadeira 
guerra civil do narcotráfico. 

Outro relatório, elaborado pelo Departamento 
de Estado Americano, dedica nada menos que trinta 
páginas para os casos de brutalidade da polícia, tra
balhos de menores e lentidão da Justiça no Brasil. 
Parte do relatório, divulgado pelo Jornal do Brasil, 
dá conta de que os abusos mais sérios no País 
"continuam sendo os assassinatos extra-judiciais e a 
tortura. A Justiça é lenta e, freqüentemente, não é 
confiável, especialmente nas regiões rurais onde do
nos de terras poderosos usam a violência para acer
tar disputas e para influenciar o Judiciário". 

Nunca é demais lembrar que tal trabalho foi 
elaborado antes dos acontecimentos la_mentáveis de 
Eldorado dos Carajás. Se o texto não refletisse a 
verdade até aquele momento, poderia ser encarado, 
hoje, como um exercfcio de premonição. 

Ambos os relatórios citados colocam a impuni
dade como a principal razão para ó recrudeSCimento 
da violência no Brasil. Fatos como os do Carandiru, da 

-Candelária, de Acari, de Corumbiara e de Vigário Ge
ral donnitam em longos e tendenciosos inquéritos, 
.quase sempre à espera de arquivos, como se a violên
cia pudesse ser catalogada como crime perfeito. 

Alguns números são elucidativos. Somente no 
Rio de Janeiro, nos últimos anos, foram conhecidos 
6.033 casos de extermínio de menores e o que ates· 
ta a influência nefasta impunidade é que, em 1985, 
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ocorreram 172 casos, crescendo para 204 em 1986, 
227 em 1987, 294 em 1988, e assim por diante, até 
os 1.138 de 1995. Os maiores saltos se deram a 
partir de 1993, exatamente o ano da chacina da 
Candelária. 

Mas, o que me preocupa, sobremaneira, é a 
violência não divulgada, aquela que passa ao largo 
das estatrsticas e da notícia diária. Quantos serão os 

·casos de abusos de poder, de discriminação de to
dos os·tipos, de ofensas mcl"'!is de todas as ordens? 
Do funcionário público, do gÜarda da esquina, do 
porte físico mais forte. Do "você sabe com quem 
está falando?" Mais ainda: a violência da pobreza, 
que já atinge 40 milhões de brasileiros, 17 milhões 
dos quais considerados miseráveis. Tudo isso indica 
que as tais pastas da Biblitoeca do Senado, apesar 
de volumosas, são, na verdade, uma pequena mos
tra deste imenso universo de violência e de violação 
dos direitos humanos mais fundamentais. 

é: bem verdade que essa realidade tem suas 
raizes sociais e que soluções não virão como um 
passe de mágica Afinal, a história que marcou o pe
ríodo de obscurantismo no Pafs é bastante recente, 
mas foi longa o suficiente para impregnar posturas 
nada recomendáveis. Entretanto, há que se louvar 
as iniciativas movidas, sobretudo, pela coragem de 
atacar, de frente, essas posturas. 

é: o caso da proposta do Núcleo de Estudos da 
Violência da Universidade de São Paulo. Coordena
dos, institucionalmente, pelo Prof. Paulo Sérgio Pi
nheiro, o mesmo que tem envidado esforços nas últi
mas iniciativas do Governo Federal na montagem do 
Plano Nacional de Direitos Humanos, os professores 
Gláuber Silva de Carvalho e Sandra Elias de Carva
lho conceberam o projeto Implementação e Desen
volvimento dos Direitos do Cidadão. 

Longe de se propor em se constituir, ele pró
prio, em mecanismo de intermediação de queixas e 
de infortúnios, 6 projeto se orienta no sentido da 
criação destes mesmos mecanismos nas mais diver
sas áreas em que o cidadão deles precisar. 

Com a premissa de que os direitos civis e polf
ticos estão, hoje, minimamente consolidados, mas 
não acompanhados pelos direitos sociais, o projeto, 
segundo o próprio texto, "propõe a formação de uma 
equipe que esteja permanentemente pensando es
sas questões juntamente rom a sociedade civil orga
nizada. É seu objetivo propor mecanismos de con
trole dos mais diversos setores da vida pública que 
ainda não apresentaram níveis satisfatórios de de
mocratização. Com o mesmo objetivo, propõe apre
sentar projetes de lei que permitam àquelas pessoas 

em situações desfavoráveis social e economicamen
te poderem encontrar fundamento jurídico para se 
contrapor a outros ateres da sociedade civil que por
ventura tenham mais poderes de fato. Ampliando o 
debate para a vida cotidiana da população, este pro
jeto tem como meta implementar e alargar os direi
tos de cidadania para áreas não contempladas pelas 
diversas organizações." 

Se não apoiasse iniciativas desta natureza, es
taria eu contraditando quatro décadas de luta cem 
objetivos coincidentes. 

Ao 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO: 

.. NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOL~NCIA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

São Paulo, 24 de maio de 1996. 

Exrn" Sr. 
Senador Pedro Simon 
Senado Federal 
Brasma-DF 

Senhor Senador, 
Gostaria de agradecer o apoio recebido do Ga

binete de V. Ex", especialmente do Sr. José Rodri
gues de Moraes, ao projeto Programa de Implemen
tação e Desenvolvimento dos Direitos do Cidadão, 
que Sandra Carvalho e eu vamos desenvolver com 
apoio do Núcleo de Estudos da Violência e da Co
missão Teotônio Vilela. 

O Projeto já está terminado e em breve estare
mos encaminhando uma cópia para o seu gabinete. 

Aproveito o ensejo também para enviar em 
anexo reportagem de Clóvis Rossi, colunista da Fo
lha de S. Paulo, em que faz alguns comentários so
bre o Programa. Ainda que não tenha sido encami
nhado às agências financiadoras, o Programa já 
está em sua fase de implementação. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus 
sentimentos de agradecimentos e de admiração. 

Muito cordialmente, 
Glauber Silva de Carvalho 
Programa de Implementação e Desenvolvimento 
dos Direitos do Cidadão, Coordenador 
Núcleo de Estudos da Violência, Pesquisador 

Rua do Anfiteatro, 181 - Colméia- Favo 11 
Cidade Universitária - 05508-900 -.São Paulo 

-SP -Brasil 
Fone: 818-3304 -Fax: 818-3158 
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NOS SUBTERRÂNEOS 

Clóvis Rossi 

São Paulo - Em cima, as coisas não andam bem, confor

me ss vsrlt1ca, todos os dias, pBIO notidárlo. Mas, em baixo, a so
ciedade começa timidamente a S6 movimentar. 

Já há, na Fundação Getúlio Vargas, um CBntro d6 Estudos 

do Terceiro Setor (CETS). Prepara quadros para atusr em 61JtkJII

dss que não pertencem aos dois sstores clássicos (o estatal e o 

privado). Organizações privadas que suprem demandas púbOcas. 

sem ffns lucrativOs. 
o exemplo aM aqui bem-sucedido Si o da FundaçA.o Abrlnq 

pelos D/rsltos da Criança. Volto ao tema mais IBrrlfl. 
Segundo movimMto do gênero: projeto que 18m o apoio 

lnsmucional do Nrlcleo do Estvdos da Vlo/~nc/a da Unlvorslclad8 

de Sl.o Paulo s da COmisdo Tsot(mlo Vilela. 
Chama-se •progmma dtJ lmplemsntaçdo e /J8SBnvolvi

mMto dos Dlrsitos do CidadAo•, e visa •encontrar C8111liS Institu

cionais que psnnltam a soluç4o dssstJs dtJfk:iSncitls• (as catfm· 

elas da cidadania brasilolra). 
Os coordsnadores do projeto, ainda ombrlonlfrlo e Bm bus

ca de patroclnadoros, estio propondo cinco prlorldtldtJs ptU8 mo
nltorar ou para ctlar 16glslaçlo. 

o mais original ê a criação de um ombudsman para os 

hospifa/S públicos. 
Coisa pouca, d/nJo os que estilo sempre queiBIJdo &m ds

ssnho global que resolva ou ao msnos encaminhB a soluçAo pam 

o conjunto de cat*Jclas. 
É- pouco mesmo, mas 9 sempre nBCSS&'irlo um prlmBito 

paSSt:J, Inclusive do ponto do vista, digamos. filosoffco. E a lflosolfa 

do projeto lfJ levar a sociedade a deixar d9 espsmr que o Estado 

toms a: Iniciativa ds encaminhar as qusstees. 
Deve haver outros projetas com objelivos 5811JBihanttJs. 

Resta retini-los da semicJandeslinldads em que vivem em ttmnos 

de exposição ao grand8 público. 
O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh50min.) 

ATA DA 81 • SESSÃO OEUBERA11VA ORDINÁRIA 
REAUZADA EM 30 DE MAIO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 31 de maio de 1996) 

RET/FICAÇÃO 

Trecho da ata, à página n• 9199, 1• coluna, 
que se republica por haver saído com incorreçõs, 

••••••••••••••••••••4 •••••••••••n-••--n•••u•••••--•••••-•••••uoo 

PARECER N• 286, DE 1996 

Da Comissão de Ar.<Juntos Sociais, 
sobre o Substitutivo da Cãiiiiira dos De
P'Itados ao Projeto de Lei do Senado n• 
57, de 1991 {n" 4.401194, naquela Casa), 
que "Dispõe sobre o exerclcio da profis
são de Técnico em Turismo". 

Relator: Senador Beiio Parga 

i - Relatório 

A proposição em análise, de autoria do ilustre 
Senador Marco Maciel, pretende disciplinar o exercí
cio da atividade profissional de Técnico em Turismo. 

2. Justificando a iniciativa o autor afirma: "As 
atribuições do profissional de Técnico em Turismo 
não foram ainda regulamentadas, em virtude da sua 
recenticldade em nosso meio. De fato, somente há 
pouco tempo o nosso Pais começou a adotar os ori
térios utilizados por pafses onde o turismo é mais 
desenvolvido. Apesar das dificuldades que sofre, 
como a falta de adequados serviços de transportes, 
comunicações e hospedagem, o turismo no Brasil 
vem se expandindo, principalmente após o estabele
cimento de incentivos legais às atividades ligadas à 
área. Com isto é da máxima importância que tenha
mos neste campo, um técnico especializado capaz 
de promovê-lo em condições satisfatórias. Assim, a 
proposta que formulamos tem como objetivo creden
ciar o exerclcio de urna profissão que, ao lado de 
outras já reconhecidas, reclama, também, a sua pre
sença, bem corno significa o apreço que todo nós le
gisladores devemos a um dos serviços necessários 
à nossa comunidade". 

3. Ainda, segundo o proponente, a regulamenta
ção da profissão de Técnico em Turismo poderá asse
gurar melhores condições de ernprego aos que labutam 
nesse ramo de atividade, além de oferecer-lhes oporto.r 
nidades e inceriii!Os de aprimoramento profissional. 

4. Nesta Casa a matéria já foi apreciada e 
aprovada. Encaminhada à Câmara dos Deputados 
sofreu pequenas alterações formais. Retoma, por 
esta razão; à nossa apreciação. 

É o relatório. 

U -Voto do Relator 

5. O tema em apreciação já foi exaustivamente 
analisado durante a tramitação do projeto nas duas 
Casas do Poder Legislativo, tendo o mérito da inicia
tiva sido reconhecido. Não foram vislumbrados, no 
conteúdo em análise, vfcios no tocante à juridicidade 
e constitucionalidade. A Câmara dos Deputados, en-
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entanto, defendia-se com uma só resposta: 
não podia fazer nada antes de obter as re
formas no Congresso. 

Chegava-se então ao impasse: nem o 
Congresso processava as reformas, nem o 
Governo anerava sua politica de arrocho 
monetário. E o resultado não podia ser ou
tro: falências em série, desemprego, inquie
tação social, desgaste polftica. Não há dúvi
da de que o Plano Real operou a formidável 
façanha de reduzir drasticamente os fndices 
de inflação. Howe ganho efetivo, sobretudo 
para as classes menos abastadas, que pas
saram a consumir mais. 

A retração econOmica, no entanto, 
abreviou também esse efeito. Se nos pafses 
mais desenvolvidos e com menos contrastes 
sócio-econOmicos o desemprego é fator de 
graves desequilfbrios, que dizer de um Pafs 
corno o Brasil, que exibe alguns dos mais 
perversos indicadores sociais de todo o 
mundo? 

A expectativa de queda da taxa de ju
ros é ampla e geral -só não é irrestríta. E ar 
Gustavo Franco tem razão: • A redução das 
taxas de juros só poderá ser mais forte 
quando o governo conseguir controlar suas 
despesas•. É o caso de perguntar: quando 
isso acontecerá? 

Com a polftica de arrocho, o Estado 
impôs ao setor privado ajustes que, até aqui, 
não teve a iniciativa de impor a si mesmo. 
Essa contradição dificulta a retomada do de
senvolvimento e o reencontro do Pafs com a 
prosperidade. 

Sr. Presidente, este é o editorial de hoje do jornal 
Correio Brazlliense. E aqui, mais uma vez, volto as 
minhas preocupações para o Governo, pedindo que 
elabore uma norma, um programa para combater o de
semprego. Não é . possfvel mais assistirmos, a todo 
instante, milhares e milhares de pais vendo os seus fi
lhos passarem dificuldades, por fana de emprego que 
é a base de sustentação de uma famDía. 

Era o que tinha a dizer na manhã de hoje. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Bor
ges. S. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu dis
curso. 

.. O SR. GILVP.M_BORGE;S (PMDI}P,P. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho à tribu
na, nesta sexta-feira para registrar um assunto muito 

importante. Antes, porém, vou ler um artigo interes
sante, que faz uma análise profunda sobre alguns 
episódios que têm sido veiculados na imprensa so
bre o problema da terceira idade, em particu!ar o da 
Clfnica Santa Genoveva. Esse artigo é de autoria do 
Presidente do Congresso Nacional, José Samey, 
publicado no jornal Correio Brazlllense, intitulado: 
"Pobre Santa Genoveva, Padroeira de Paris". Passo 
a lê-lo na Integra. Peço à Taquigrafill e à Mesa que 
o transcreva para os Anais desta Casa. , .• 

Eu tinha um amigo francês, Reger 
Adam, a quem muito estimava, que um dia 
me fez uma observação que jamais esqueci. 
Falava-se a respeito dos nomes de organi
zações internacionais e seus biombos. E 
ele, que trabalhou muito tempo numa multi
nacional, me confidenciou: • Essas empre
sas, para despistar, no mundo inteiro procu
ram nomes que nada digam de seus contro
ladores: obrigam a pesquisar. O nome tem 
que ser sempre inocente. Faz parte do ne
gócio. Essa coisa de Viúva Joaquim Barbo
sa & Filhos é procedimento de português". 
"Veja", dizia-me ele, "que no Brasil as hol
dlngs maiores se escondem por trás de um 
nome de santo". E dava um exemplo: "Santa 
Rita de Cássia, Participações Lida. Era a 
controladora de um giganteSco conglomera
do estrangeiro, que detinha 49% das ações, 
para ser inclufdo como empresa brasileira, e 
o restante em nome do que hoje se chamam 
de "laranjas". 

Seu argumento terminava na argumen
tação de que hoje devia-se ter cuidado 
quando se via uma piedosa empresa lou
vando no seu nome um santo de prestigio. 
O nosso Pafs, se formos observar pela ópti
ca dessa teoria, parece ser onde há mais 
empresários devotos, numa área em que os 
bens materiais estão sempre como objetivo 
principal. E, no setor de saúde, nem falar, a 
coisa é de espantar. Não há arapuca que 
não se esconda atrás de um santo. Veja-se 
como associar a esse episódio trágico da 
morte de dezenas de velhos o nome de 
Santa Genoveva, que nada mais, nada me
nos é que a padroeira de Paris. Aquela que 
pediu e orou para que ninguém safsse da 
capital francesa, quando o terrfvel Átila, rei 
i:los-hunoS,marchou para invadi-la 

A Santa Genoveva disse São Germa
no que jamais usasse ouro no pescoço, dei-
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tretanto, constatou a existência de pequenas impro
priedades de redação. 

6. Cumprindo-nos a atribuição de relatar a ma
téria em seu retomo a esta Casa, gostaríamos de re
gistrar a importância que a indústria do turismo tem 
assumido. É inegável que o turismo pode contribuir 
significativamente para a redenção econõmica do 
Nordeste brasileiro. Pode, através do Ecoturismo, 
coiaborar para o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia. Pode ampliar, também, o fluxo comercial 
no Mercosul. Dado este potencial incalculável, consi
derando medida de justiça a regulamentação da pro
fissão de Técnico em Turismo. Precisamos da moti
vação e preparação destes profissionais para propi
ciar melhor atendimento ao turista, com qualidade e 
produtividade. Sendo uma atividade que exige com
petência e embasamento cultural, além de outros 
atributo:>, a aprovação da presente iniciativa pode 
contribuir para uma retribuição pecuniária satisfató
ria ao trabalho destes profissionais, colaborando 
para o nosso desenvolvimento econômico e social. 

7. Corroboramos o entendimento de que a pro
posta está em consonância com os ditames constitu
cionais no que diz respeito à competência e iniciati
va sem conflitar com as demais normas de nossa 
C~rta Magna. Também em relação à juridicidade e 
regimentalidade, não há reparos a fazer. A redação, 
na forma do substitutivo finalmente aprovado na Câ
mara, em nosso entendimento, atende aos requisi
tos da boa técnica legislativa, discordando, apenas, 
da expressão "e/ou• constante dos incisos I e VIII do 
art. 4° do substitutivo da Câmara dos Deputados, por 
não ser recomendado pela técnica legislativa a in
serção de tal expressão na estrutura de textos le
gais, razão pela qual apresentamos requerimento de 
destaque expungindo-a dos citados dispositivos, 
sem nenhum prejuízo ao sentido do texto. 

8. Em face do exposto, opinamos pela aprova
ção, do substitutivo acolhido pela Câmara dos Depu
tados 

Sala das Cómissões, 23 de maio de 1996. -
Beni Veras PreSidente - BeiJo Parga, Relator -
Joel de Hollanda·- José Alves - Freitas Neto -
Valmir Campelo - João França - José Fogaça -
Osrnar Dias - Romero Jucá - Benedita da Silva -
Mauro Miranda - Júnla Marlse - Lúcio Alcântara 
- Jonas Pinheiro - Antônio Carlos Valadaras -
Waldeck Ornelas. 

REQUERIMENTO N' , DE 1996 

Destaque de disposição para vota-
ção em separado. ~ · ~ ~---

Nos termos do art. 300, XV, combinado com o 
art. 312, alínea "b", do Regimento Interno, requere
mos destaque, para votação em separado, da ex
pressão •ou· do termo "e/ou•, constantes dos incisos 
1 e VIII do art. 4° do Substitutivo da Câmara ao Pro
jeto ·de Lei do Senado n' 57, de 1994, a fim de ser 
excluída do texto. 

Sala das Reuniões, de de 1996. - Bení 
Veras, Presidente - Bello Parga, Relator- Joel de 
Hollanda - José Alves - Freitas Neto - Valmlr 
eampelo - João França - José Fogaça - Osmar 
Dias- Romero Jucá - Benedita da Silva - Mauro 
Miranda - Júnla Marlse - Lúcio Alcintara - Jo
nas Pinheiro- Antonio Carlos Valadares- Wal
deck Ornelas. 

Documento anexado no termo do art. 
250, parágrafo único, do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

MINUTA DE PARECER N' , DE 1996 

Da Comlssio de Assuntos Sociais, 
sobre o Substitutivo da Cimara dos De
putados ao Projeto de Lei do Senado n• 
57, de 1991, que "Dispõe sobra o exerci
elo da proflssio de Técnico em Turismo•. 

Relator: Senador Lulz Alberto de Oliveira 

1 - Relatório 

A proposição em análise, de autoria do ilustre 
Senador Marco Maciel, pretende disciplinar o exercí
cio da atMdade profissional de Técnico em Turismo. 

Justificando a iniciativa o autor afirma: ~As atri
buições do profissional de Técnico em Turismo não 
foram ainda regulamentadas, em virtude da sua re
centicidade em nosso meio. De fato, somente há 
pouco tempo o nosso País começou a adotar os cri
térios utilizados por países onde o turismo é mais 
desenvolvido. Apesar das dificuldades que sofre, 
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corroa a falta de adequados serviços de transportes, 
comunicações e hospedagem, o turismo no Brasil 
vem se expandindo, principalmente após o estabele
cimento de incentivos legais às atividades ligadas à 
área. Com isto é da máxima importância que tenha
mos neste campo, um técnico especializado capaz 
de promovê-lo em condições satisfatórias. Assim, a 
proposta que formulamos tem como objetivo creden
ciar o exercfcio de uma prcfissão que, ao lado de 
outras já reconhecidas reclama, também a sua pre
sença, bem como significa o apreço que todos nós 
legisladores devemos a um dos serviços necessá
rios à nossa comunidade'. 

Ainda, segundo o proponente, a regulamenta
ção da profissão de Técnico em Turismo poderá as
segurar melhores condições de emprego, abrindo 
novas perpectivas, além de oferecer oportunidades 
e incentivos no sentido do aprimoramento profissio
nal destes trabalhadores. 

Nesta Casa a matéria já foi apreciada e apro
vada. Encaminhada à Câmara dos Deputados so
freu pequenas alterações formais. Retoma, por esta 
razão. à nossa apreciação. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

O tema em apreciação já foi exaustivamente 
analisado durante a tramitação do projeto nas duas 
Casas do Poder Legislativo, tendo o mérito da inicia
tiva sido reconhecido. Não foram vislumbrados, no 
contéudo em análise, vfcios no tocante à juridicidade 
e constitucionalidade. A Câmara dos Deputados, en
tretanto constatou a existência de pequenas impro
priedades de redação. 

Cumprindo-nos a atribuição de relatar a matéria 
em seu retomo a esta Casa gostariamos de registrar a 
importância QL'S a indústria do turismo tem assumido. É 
inegável que o turismo pode represertar a redenção 
econOmica do Nordeste brasileiro. Pode, através do 
Eooturismo, colaborar para o desenvolvimento susten:á
vel da AmazOnia Pode ampliar, também, o fluxo comer
cial no Mercosul. Dado este potencial incalculável, coo
sideramos medida de justiça a regulameriação da pro
fissão de Técnico em Turismo. Precisamos da motivll
ção e preparação destes profissionais para conseguir 
melhor atendimento ao turista, oom qualidade e prociJti
vidade. Sendo uma atividade que exige oompe1ência e 
embasamento CIA!ural, além de outros atributos, a apro
vação da presente iniciativa pode contriluir para uma re
tribLição pecuniária satisfatória ao trabalho destes pro
fissionais, colaborando para o nosso deserrvolvimento 
eoonomico e social. 

Corroboramos o entencimento de que a proposta 
está em consonância oom os ditames constitucionais no 
que diz respeito à COflllStência e iniciativa, sem conliltar 
oom as demais normas de nossa Carta Magna. Tam
bém em relação à juridicidade e regimentalidade, não há 
reparos à fazer. A redação na forma do substitutillo final
mente aprovado na Câmara, em nosso entendimento, 
atende aos reqo.isitos da boa téalica legislativa. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, 
do Projeto de Lei do Senado n" 57, de 1991, na forma 
do Substttutivo acolhido pela Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, - , Presidente, Relator. 
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Ata da 87!! Sessão Não Deliberativa 
em 7 de junho de 1996 

2!1 Sessão Legislativa Ordinária, da 50° Legislatura 

Presidência da Sra.: Erril1ía Fernandes e os Srs. Nabor Júnior 
Gilvam Borges, Joel de Hollanda 

(Inicia-se a sessão às 9h.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Encer
rou-se, no úttimo dia 5, o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 71 , de 
1995 (n• 2.855/92, na Casa de origem), que amplia 
os limites do Parque Nacional do Superagui, criado 
pelo Decreto n• 97.688, de 25 de abril de 1989. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será inclufda em Ordem do Dia opor

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Encer

rou-se, no úttimo dia 5, o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução n• 53, de 
1996, de iniciativa da Comissão Diretora, que cria a 
Rádio Senado e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus

tiça e Cidadania. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Passa

se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 

Campelo. 
S. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que nos 
preocupa na manhã de hoje é a questão do desem
prego em nosso Pais, particularmente, em Brasnia, 
onde aproximadamente 150 mil pessoas estão de
sempregadas. São quase 1 8% da população sem 
trabalho em Brasma e, tampouco, o Governo do Dis
trito Federal possui um programa para combater o 
desemprego. 

Sabemos dos problemas sociais de nosso 
Pafs. Apesar disso, quero aqui cobrar uma política 
para combater o desemprego de Brasflia. 

Ao abrir os jornais de hoje, senti uma certa ale
gria. Deparei-me com o editorial do Correio Brazl-

Uense, intitulado "Menos Sufoco', referindo-se a·' 
problema de uma possível retomada do desenvolvÍ
mento de nosso Pais, que passo a ler na Integra: 

MENOS SUFOCO 

Há sinais pos~ivos de que o Governo 
desperta para a necessidade de reativar o 
crescimento da economia. A obstinação mo
netarista que até aqui marcou a luta pela es
tabilidade da moeda não foi Seguramente 
inútil, mas o custo politico e social tomou-se 
preocupante. 

Crescem as falências e, com elas, o 
desemprego. Retraem-se os investimentos e 
multiplicam-se as mazelas sociais. Empre
sários unem-se a trabalhadores, aderem a 
passeatas e protestos públicos, para pres
sionar o Governo e fazê-lo rever sua política 
de arrocho monetário, que, conjugada à 
abertura da economia, nocauteia a indústria 
nacional. 

O Governo, enfim, parece entender 
queé preciso niudar. Os sinaís são vários. 
Além de declarações do próprio Presidente 
da República, prometendo ações mais efeti
vas na área social, há o incremento ao con
sumo propiciado pelas medidas anunciadas 
anteontem pelo Conselho Monetário Nacio
nal. Não apenas. 

O novo Ministro do Planejamento, An· 
tOnio Kandir, mencionou também aprofunda
mento na luta contra a miséria e até o mais 
ortodoxo dos monetaristas do Governo, o 
Diretor da Área Externa do Banco Central, 
Gustavo Franco, declara que é hora de in
verter prioridades: investir mais no cresci
mento económico e menos no combate à in
flação. 

Há mu~o tempo, é esse o apelo das 
forças produtivas do Pais. Foi para tomá-lo 
mais veemente que empresários ocuparam 
as ruas de Brasma, em passeata de protes
to, há três semanas. Na seqüência, traba
lhadores fizeram o mesmo. O Governo, no 
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entanto, defendia-se com uma só resposta: 
não podia fazer nada antes de obter as re

.. formas no Congresso. 
Chegava-se então ao impasse: nem o 

Congresso processava as reformas, nem o 
Governo alterava sua política de arrocho 
monetário. E o resultado não podia ser ou
tro: falências em série, desemprego, inquie
tação social, desgaste polftica. Não há dúvi
da de que o Plano Real operou a formidável 
façanha de reduzir drasticamente os índices 
de inflação. Houve ganho efetivo, sobretudo 
para as classes menos abastadas, que pas
saram a consumir mais. 

A retração econõmica, no entanto, 
abreviou também esse efeito. Se nos países 
mais desenvolvidos e com menos contrastes 
sócio-econOmicos o desemprego é fator de 
graves desequilíbrios, que dizer de um País 
como o Brasil, que exibe alguns dos mais 
perversos indicadores sociais de todo o 
mundo? 

A expectativa de queda da taxa de ju
ros é ampla e geral - só não é irrestrita. E ar 
Gustavo Franco tem razão: • A redução das 
taxas de juros só poderá ser mais forte 
quando o governo conseguir controlar suas 
despesas•. É o caso de perguntar. quando 
isso acontecerá? 

Com a política de arrocho, o Estado 
impôs ao setor privado ajustes que, até aqui, 
não teve a iniciativa de impor a si mesmo. 
Essa contradição dificulta a retomada do de
senvolvimento e o reencontro do País com a 
prospendade. 

Sr. Presidente, este é o editonal de hoje do jornal 
Correio Braziliense. E aqui, mais uma vez, volto as 
minhas preocupações para o Governo, pedindo que 
elabore uma norma, um programa para combater o de
semprego. Não é possível mais assistirmos, a todo 
instante, milhares e milhares de pais vendo os seus fi
lhos passarem dificuldades, por !aRa de emprego que 
é a base de sustentação de uma famnia. 

Era O que tinha a dizer na manhã de hoje. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Bor
ges. S. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu dis
curso. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, venho à tribu
na, nesta sexta-feira para registrar um assunto muito 

importante. Antes, porém, vou ler um artigo interes
sante, que faz uma análise profunda sobre alguns 
episódios que têm sido veiculados na imprensa so
bre o problema da terceira idãde, em particular o da 
Clínica Santa Genoveva. Esse artigo é de autona do 
Presidente do Congresso Nacional, José Samey, 
publicado no jornal Correio Brazlllense, intitulado: 
"Pobre Santa Genoveva, Padroeira de Pans•. Passo 
a lê-lo na íntegra. Peço à Taquigrafia e à Mesa que 
o transcreva para os Anais desta Casa. 

Eu tinha um amigo francês, Roger 
Adam, a quem muito estimava, que u.-/1 dia 
me fez uma observação que jamais esqueci. 
Falava-se a respeito dos nomes de organi
zações internacionais e seus biombos. E 
ele, que trabalhou muito tempo numa multi
nacional, me confidenciou: • Essas empre
sas, para despistar, no mundo inteiro procu
ram nomes que nada digam de seus contro
ladores: obrigam a pesquisar. o nome tem 
que ser sempre inocente. Faz parte do ne
gócio. Essa coiSa de Viúva Joaquim Barbo
sa & Filhos é procedimento de português". 
"Veja", dizia-me ele, •que no Brasil as hol
dlngs maiores se escondem por trás de um 
nome de santo•. E dava um exemplo: "Santa 
Rita de Cássia, Participações Ltda. Era a 
controladora de um gigantesco conglomera
do estrangeiro, que detinha 49% das ações, 
para ser incluído como empresa brasileira, e 
o restante em nome do que hoje se chamam 
de "laranjas•. 

Seu argumento terminava na argumen-
___ tação de que hoje devia-se ter cuidado 

quando se viã uma piedosa empresa lou
vando no seu nome um santo de prestígio. 
O nosso País, se formos observar pela ópti
ca dessa teoria, parece ser onde há mais 
empresários devotos, numa área em que os 
bens materiais estão sempre como objetívo 
pnncipal. E, no setor de saúde, nem falar, a 
coisa é de espantar. Não há arapuca que 
não se esconda atrás de um santo. Veja-se 
como associar a esse episódio trágico da 
morte de dezenas de velhos o nome de 
Santa Genoveva, que nada mais, nada me
nos é que a padroeira de Paris. Aquela que 
pediu e orou para que ninguém saísse da 
capital francesa, quando o terrível Átila, rei 
dos hunos, marchou para invadi-la. 

À Santa Genoveva disse São Germa
no que jamais usasse ouro no pescoço, dei-
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xasse as riquezas para as pessoas que ser
vem ao mundo. Foi por devoção que esco
lheram o nome da Santa Genoveva para 
uma clínica que se transformou num símbo
lo daquelas mortes por inanição tanto quan
to a câmara de gás marcou o holocausto 
dos judeus nos campos de Auschwitz e ou
tros tantos? Não, coitada de Santa Genove
va, que passcu 80 anos servindo aos pobres 
de Paris, agora matando velhinhos na Cida
de Ma;avilhosa de São Sebastião do Rio de 
Janeiro. 

E a outra clínica? A Nossa Senhora, 
ao longo dos anos, ajuntou-se à suplica dos 
homens: das Graças, da Luz, da Glória, da 
Misericórdia, das Mercês, da Conceição, da 
Boa Morte, da Apresentação, das Dores, e 
tantas outras. Pois bem, invocaram para o 
lado de Santa Genoveva uma outra clínica, 
a Nossa Senhora das Graças, para revela
rem essa terrível mancha do mundo de hoje, 
que é o abandono dos velhinhos. E, talvez, 
elas tenham feito o milagre de chamar a 
atenção do País para esse problema, embo
ra à custa de muitas vidas. E quem pensou 
que com a invocação das santas ia acober
tar um grande pecado criou um estigma e 
possibilitou urna reflexão do problema por 
toda a sociedade. 

É preciso ir mais fundo no caso. A ca
racterística das velhas sociedades orientais 
é o respeilo aos velhos. Nas primitivas, a 
mesma coisa. Vejam-se os estudos que 
existem sobre os nossos índios e seus cos
tumes. Há uma constante em todo o sistema 
de valores tribais: a devoção e o respeito 
aos velhos, símbolo da perpetuidade da es
pécie humana na face da Terra, feita à ima
gem e semelhança de Deus .. 

Criou-se no mundo oei<Jental e cada 
dia mais vai progredindo o abandono dos 
velhos. O case da Clínica Santa Genoveva 
atinge a todos nós. No Brasil, a sociedade 
achou um biombo para fugir de suas respon
sabilidades morais: buscar culpados. O mais 
fácil de achar entre todos eles é, sem dúvi
da, o Governo. O Governo é responsável 
por muitas coisas, coisas que lhe dizem res
peito. Mas não pode ser responsabilizado 
pela decadência moral da sociedade. É fácil 
dizer que é a injustiça social que cria isso, 
que é a incúria pública. Difícil é reconhecer 

que há um processo de colocar o económico 
e o bem-estar material acima de todos os 
valores. E então surge a figura do velho 
como imprestável, até mesmo para o afeto. 
É terrível ver essa morte coletiva, essa roti
na dos cadáveres, sucedendo-se cada dia, 
uns morrendo ao lado dos outros, latifundiá
rios de uma imensa solidão. Mas terrível 
também é saber que apenas três famflias 
procuraram "enterrar seus mortos, s~undo 
o costume cristão". 

Há algo de errado na sociedade que 
estamos construindo. "O que vale" - diz Gal
braith, grande economista e humanista - "é 
a quantidade de nossos bens", quando fala, 
condenando, nos valores. que estão sendo 
criados. O homem está embrutecendo e é 
como se fosse o exercício de uma rotina que 
estamos nos acostumando a ver: os meni
nos da Candelária, os presos do Carandiru, 
os mortos de Eldorado dos Carajás e os ve
lhos de Santa Genoveva e de N.S. das Gra
ças. É fácil dizer que tudo issc é o problema 
social. É o problema sOCial, sim, mas ele 
chegou pela via do problema moral que de
vasta nesses valores. Num momento em 
que se fala tanto em globalização, estava na 
hora de globalizar padrões éticos da convi
vência humana. Essa era· ·a. tarefa das reli
giões, que, infelizmente, se politizaram, de
sejando transformar o mundo, quando sua 
tarefa seria transformar os homens porque 
somente assim poderemos mudar o mundo. 
Aliás, não foi outra a lição do cristianismo, a 
essência de sua doutrina. Voltaire, que era 
ateu, dizia que devia ensinar a suas filhas os 
Dez Mandamentos como código moral. 
Hoje, eles estão reduzidos à busca de valo
res materiais. 

Lembremos os velhinhos que morrem 
em todos os asilos e nessas clínicas, depó
sitos de seres humanos velhos, que são a 
antecâmara da morte. Não somente dos ve
lhos, mas do mundo desses velhos. Da soli
dão, do abandono, da falta de uma voz para 
consolo, da ausência da mão amiga, da falta 
de comida, da falta de remédios para aliviar
lhes a dor e do mundo silencioso que não 
tem lugar para o a:feto, o carinho. 

Esse episódio diz dos proprietários de 
clínica e das fammàs dos internos, dos fi
lhos, dos netos, dos amigos dos que morre-
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ram, de cada um que não cumpre com seus 
deveres para com seus próprios velhos. 

Antigamente, nesses asilos estavam 
os santos. Hoje, eu laço uma outra pergun
ta: onde está um capelão, um padre, um 
missionário ·para. lazer aquilo que é dever 
cristão: acompanhar os liéis quando eles 
passam para o caminho da eternidade? A 
isso se chamava caridade. Os capelães saf
ram dos asilos e estão, em vez da oração, 
lazendo discursos. 

Somos todos culpados. O tratamento 
dado aos velhos é o resultado de uma delor
mação moral dos nossos deveres. 

Assim, essas clfnicas deviam, em vez 
de invocar N. S. das Graças e Santa Geno
veva, invocar Nossa Senhora da Boa Morte, 
que é o sfmbolo da morte cristã, que não 
prescinde da presença de carinho e amor.• 

Sr. Presidente, esse artigo, escrito pelo Presi
dente José Samey, realmente taz uma profunda 
análise sobre essa crise. Nós do Ocidente realmente 
abandonamos nossos velhos, enquanto que as so
ciedades orientais os valorizam muito, os tratam 
com todo o respeito e reconhecem que os velhos 
representam o acúmulo de experiência. 

Realmente; o Presidente José Samey foi muito 
feliz ao fazer essa análise, ao abordar esse assunto 
com uma visão ampla. 

Era o que linha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. 
S. Ex' dispõe de vinte minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, vivemos um momento bastante pe
culiar na história dos povos. Verifica-se a :endência, 
até agora inusitada, de os pafses esquecerem suas 
diferenças e partirem para projetos de integração. A 
exacerbação do ilacionalismo tomou-se uma ação 
obsoleta, mobilizadora apenas de grupos radicais e 
incapaz de sensibilizar nações ou despertar interes
ses maiores. 

Integração é a palavra de ordem dos nossos 
dias. Os países se agrupam em blocos e tomam de
cisões que áfetam a todos. O mais antigo processo 
de integração - o da União Européia - hoje ostenta 
um mercado de 330 milhões de pessoas. Depois 
dele, surgiram o Nafta, integrando Canadá, Estados 
Unidos e México, o Bloco do Pacifico e o Mercosul, 
sub-bloco regional composto, até agora, por quatro 
países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

Contudo, essa integração não depende só do 
estabelecimento de preferências tarifárias, negocia
ções conjuntas, compatibilização de normas e pa
drões e orientação da politica econOmica. 

Depende de algo mais. Falo da integração e 
globalização do conhecimento. Com efeito, nos dias 
aluais é inadmissível que a capacidade de criação 
intelectual possa ser restringida pela nacionalidade. 
As atividades desenvolvidas pelas universidades e 
instituições de pesquisa tratam não apenas de ques
tões regionais e nacionais, mas de problemas que 
afetam toda a humanidade. O dinamismo do desen
volvimento cientifico e tecnológico do mundo con
temporâneo exige um intercâmbio contínuo de infor
mações entre as instituições de ensino e pesquisa 
de atto nfvel. 

Assim, a proibição, inscrita no texto constitucio
nal, da admissão, pelas universidades e instituições 
de pesquisa, de professores e pesquisadores de ou
tras nacionalidades representava um retrocesso ina
ceitável na tentativa de promover a transferência, 
para o Pais, de informações cientfficas e tecnológi
cas que muito poderiam contribuir para a SUPI!ração 
de nossos problemas sociais e econOmicos. 

O impedimento representava, ainda, uma con
tradição com nossa própria tradição histórica. Afinal, 
a educação que aqui chegou foi trazida pelos jesuf
tas •estrangeiros•. É verdade que impregnada de 
Contra-Reforma e despreocupada da competência 
da população em geral. Mas o modelo econOmico 
extrativo, latifundiário e escravocrata não pedia mão
de-obra qualificada. É verdade, também, que, ruim 
com os jesultas, pior sem eles. A educação brasilei
ra acabou sofrendo um rude golpe com as reformas 
do Marquês de Pombal, que substituiu os jesultas 
por leigos mal remunerados e completamente das
preparados. 

Para citarmos exemplos mais recentes, lem
bramos o extraordinário avanço alcançado por algu
mas instituições de ensino e pesquisa, como a Uni
versidade de São Paulo (USP), a Universidade Esta
dual de Campinas (Unicamp), a Universidade de 
Brasma (UnB), o Instituto Nacional de Pesquisas da 
AmazOnia (INPA), o Museu Paraense Emmo Goeldi 
(MPEG), o Instituto de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e o Ins
tituto de Pesquisas Espaciais (INPE), graças à cola
boração docente e técnioo-cientffica estrangeira. Po
demos citar, a propósito, os nomes de Claude Lévi
Strauss, Analhol Rosenfeld, Otto Maria Carpeaux, e 
tantos outros que trouxeram contribuição inestimável 
ao progresso do conhecimento na área da Antropo
logia e da Teoria da Uteratura, para ficarmos apenas 
nas Ciências Sociais. 

,_.._ 
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Mencione-se, ainda, a bem-sucedida experiên
cia dos programas de "professor visitante•, fomenta
dos por instituições como a Coordenação de Aper
feiçoamento de Pessoal de N ivel Superior (CA
PESIMEC), que têm favorecido a vinda, principal
mente, de cientistas do Leste europeu, nas áreas de 
Frsica e Quimica, e que só não obtiverem resultados 
mais expressivos em razão da proibição de contrata
ção efetiva, que permitiria a convivência necessária 
à consolidação dos conhecimenta5, ,transmitidos e à 
formação de massa critica. 

Por último, em relação ao caso brasileiro, re
corde-se que grande parte de nossa comunidade 
cientffica vem aperfeiçoando-se no exterior, cursan
do mestrado, doutorado e pós-doutorado nos mais 
prestigiosos centros acadêmicos do mundo, median
te o financiamento de instituições públicas como o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico (CNPq) e a CAPES. Lembremos, tam
bém, que muitos intelectuais e cientistas brasileiros 
pennanecem no exterior, atendendo a convites de 
diversos centros de ensino e pesquisa de outros pai
ses. Por que então haveríamos de dispensar a cola
boração dos professores e pesquisadores estrangei
ros? 

Sr<s e Srs. Senadores, podemos agora ressal
tar a importância da promulgação da Emenda à 
Constituição n• 11, que •permite a admissão de pro
fessores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
universidades brasileiras e concede autonomia às 
instituições de pesquisa científica e tecnológica". A 
iniciativa corrige o engano que limitava o acesso da 
comunidade universitária e cientifica brasileira ao in
tercâmbio internacional e liberta-nos do provincianis
mo e da xenofobia deslocada. 

É relevante que se mencione que o desfecho 
vitorioso da Proposta de Emenda à Constituição n• 
18211994, transformada na Emenda Constitucional 
n• 11/96, respaldou-se e fortaleceu-se em diversos 
projetas precursores, dentre os quais destacamos a 
Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1991, 
do Ex-Senador Marco Maciel, que atterava o inciso I 
do art. 37 da Constituição, com o mesmo propósito 
alcançado pela Emenda n• 11, numa demonstração 
inequívoca do descortono do nosso aluai Vice-Presi
dente da República, a quem temos a honra de suce
der neste Senado. 

Neste fim de Século XX, depois de perder algu
mas oportunidades históricas anteriores, o Brasil 
precisa mais do que nunca tratar a educação, a pes
quisa e a ciência como investimentos indispensáveis 
a qualquer pais que pretenda um lugar no mundo 

moderno. Nunca a tecnologia foi tão decisiva para 
construir uma economia próspera e uma democracia 
participativa, fundada no pacto dos cidadãos. A in
formática e a automação criaram um cenário de 
competição internacional em que, tanto para os pro
dutores de tecnologia como para seus consumido
res, exige-se, cada vez mais, competência cognitiva 
de nações inteiras. 

Todos sabemos, Sr<s e Srs. Senadores, que o 
paradigma produtivo mudou no planeta. Contra ele, 
táticas puramente defensivas, como as reservas de 
mercado, seja para produtos industrializados, seja 
para a mão-<MK>bra nacional, só atrasam ainda 
mais, pelo isolamento, as possibilidades de inserção 
na economia mundial, em que o capital se vai inter
nacionalizando rapidamente. A tentação do desen
voMmento endógeno não faz mais o menor sentido. 

Sr. Presidente, deixar-se ficar para toás não é 
opção razoável. Com o capital internacionalizado, a 
escolha de onde aplicá-lo dependeoá mais do desen
volvimento de um povo do que dos velhos fatores 
geopolfticos. A desqualificação tecnológica seovioá 
apenas para habilitar um pais a atrair empreendi
mentos vorazes no consumo de energia e de maté
ria-prima, poluidores, pouco exigentes e avarentos 
com a mão-de-obra. 

Certo de que a emenda à Constituição que via
biliza a admissão de professores e cientistas estran
geiros é oportuna e habilita o Pais a integrar-se ao 
desenvolvimento cientifico internacional, manifesto 
meu regozijo com esse ato do Congresso Nacional 
que tão bem traduz o seu compromisso com o desti
no da Nação brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hot
landa, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Gitvam 
Borges. 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges)- Gosta
ria de, antes de conceder a palavra à nobre Senado
ra Marina Silva, convidar o Senador Joel de Hollan
da a, dentro de sua disponibilidade, comparecer à 
Mesa para que pudéssemos fazer-lhe consulta so
bre o assunto que iremos tratar. 

Com a palavra a Senadora Marina Silva. 
V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, tentarei ser rigo
rosa. Quero fazer o registro de um episódio que 
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pode se constituir num prejuízo social, até mesmo 
do ponto de vista da segurança das pessoas, que é 
o conflito envolvendo as vilas Estrema e Califórnia, 
no Estado do Acre, na divisa com Rondônia. 

Em 1986, durante o Governo da Sr" lolanda 
Lima, iniciou-se um conflito de disputa por aquelas 
duas áreas, que são conhecidas como Ponta do 
Abunã, entre os Estados de Rondônia e do Acre. . 

No decorrer de todos esses anos, inúmeras 
tentativas de negociação e· até mesmo de resolução 
do problema, do ponto de vista institucional, com 
apresentação de emendas à Constituição, como foi 
feito à época pelo Senador Nabor Júnior, não deram 
o resultado esperado pela população. 

Em que pese o abandono daquelas duas co
munidades, que não contam coln obras de infra-es
trutura nem da parte do Governo do Acre, nem da 
parte do Governo de Rondônia, o pouco que lá exis
te, nas áreas de saúde, educação, segurança públi
ca e saneamento, foi realizado pelo Estado do Acre, 
ainda na época do Governo de lolanda Lima, que 
iniciou os investimentos nas vilas. 

Com a tentativa de o Estado do Acre cobrar os 
tributos das vilas, o Estado de Rondônia iniciou um 
processo de disputa pela definição da posse da 
área. O lilfgio acabou na Justiça e, hoje, o processo 
encontra-se no Supremo Tribunal Federal, cujo Re
lator é o Ministro Celso. de Mello. 

Essa morosidade tem feito com que, em vários 
momentos, a comunidade busque alternativas, algu
mas delas utilizando inclusive o mecanismo da pres
são, o que é justo, pois aquelas pessoas estão à 
beira do desespero. 

Imaginem uma comunidade, formada por mi
lhares de pessoas, que não tem acesso aos benetr
cios que lhes são de direito na área de saúde, de 
crédito, de assistência, de produção agrloola e de 
benfeitorias para os seus ramais. Imaginem o deses
pero em que se encontram durante todos esses 
anos! 

Hoje, há uma p[é)i,Osta para interditarem a BR-
364, deixando, portanto, o Estado do Acre isolado 
para forçar uma negociação. 

Como sei que naquela área haverá uma tensão 
muito grande por parte dos caminhoneiros, que vão 
forçar sua passagem e, em função, talvez, de esta
rem ali presentes tanto policiais do Acre como de 
Rondônia, além do desespero da população, o meu 
temor é de que possa ocorrer mais uma desgraça 
naquela região. 

Quero aqui fazer um registro: em abril do ano 
passado, juntamente com a Assembléia Legislativa 

do Estado do Acre e por sugestão do próprio Gover
nador do Estado de Rondônia, apresentamos uma 
proposta de negociação que definiria o litfgio. Suge
rimos que o Estado de Rondônia ficasse com a vila 
Estrema, e o Estado do Acre, com a vila Califórnia. 
Essa proposta, se aceita pelas duas Assembléias 
Legislativas e pelos dois Governadores, poria um fim 
ao processo de litígio. 

Infelizmente, o Governador de Rondônia, que 
~ foi inclusive o autor-da idéia, no momento de fechar 

o acordo, não assinou a proposta. Fez ponderaÇões 
no sentido de que aquele acordo poderia estar sen
do prematuro. Inclusive, fiquei sabendo, à época, 
que o Governador estaria sendo pressionado por 
sua Bancada federal, juntamente com alguns da 
Bancada estadual. 

Quero dizer que, se não houver negociação, 
esse processo não terá uma definição, do ponto de 
vista judiciai, porque sabemos da sua morosidade 
quando se trata de definição de territórios, e a popu-
lação é prejudicada. ' 

o meu alerta é para que não ocorram mais Ca
tástrofes, porque, Deus nos livre, se isso aoontecer, 
se mais uma vez o Acre e Rondônia forem cem!:rio 
para chacinas, af medidas serão tomadas; o Supre
mo, talvez, julgue o processo e os governadores fa
rão as devidas negociações. No Brasil, e mais parti
cularmente na nossa Região, as ooisas só são leva
das a sério após acontecerem as desgraças. 

Sr. Presidente, devemos buscar uma saída ne
gociada Nesse sentido, estou propondo à nossa 
Bancada federai, que, desde o início, era favorável a 
essa proposta, juntamente com os Parlamentares de 
Rondônia que aqui estão, os Srs. Senadores Eman
des Amorim, José Bianco, que busquemos essa ne
gociação jumo ao Governador de Rondônia antes 
que aconteça mais uma desgraça, pois, se formos 
esperar pela tramitação do processo, infelizmente 
poderá ser tarde demais. 

Faço este apelo para que fique registrado nos 
Anais desta Casa que inúmeras vezes tentei conver
sar com o Governador de Rondônia, afim de que S. 
Ex" aceitasse as negociações. 

Rondônia e Acre não estão investindo nas vi
las. A população está sendo prejudicada. A não ser 
que, não havendo definição, o Governo Federal as
suma o investimento, porque ali existem pessoas 
que, inclusive, na grande maioria, são do Paraná e 
de Santa Catarina. Foram expulsas de seus Estados 
pela ausência de terra para trabalhar. Hoje, encon
traram abrigo naquela localidade, mas, infelizmente, 
continuam como aqueles que vivem em terra de nin-
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guém, não pertencem nem ao k;re, nem a Rondô
nia, e o Governo Federal não lhes dá aquilo que é 
de di rei to: saúde, educação, crédito, assistência e, 
acima de tudo, os ramais para que possam escoar 
sua produção. _ 

Minha proposta, Senador Nabor Júnior, é de· 
que busquemos fazer com que a Bancada de Ron
dônia, no Senado e na Câmara dos Deputados, 
convença o Governador a fazer um acordo. O pró
prio Ministro da Justiça disse que, se fizessem a 
negociação, seria possível resolver o problema. 
Sugiro, para que não haja disputa polftica sobre 
quem resolveu ou não o problema - porque até 
esses fatos mesquinhos acontecem -, que o me
diador da proposta seja o Sr. Ministro da Justiça, 
que agiria imparcialmente, quando, neste momen
to, se inicia uma situação de conflito. Tentarei en
trar em contato com o Ministro da Justiça para su
gerir que faça a mediação entre o Governo do 
Acre, o Governo de Rondônia, as Bancadas esta
duais e o Congresso Nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Sena

dora Marina Silva, a Mesa tomará as providências, 
encaminhando ao Ministro da Justiça e ao próprio 
Presidente da República sua manifestação com rela
ção ao impasse existente, em função do problema 
de terra entre Rondônia e Acre. Caso haja muita difi
culdade, o Amapá coloca-se à disposição, através 
do Gabinete 01, para tentar intemnediar. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o litrgio existente entre k:.re e Rondônia 
- assunto que acaba de ser tratado pela Senadora 
Marina Silva é, inquestionavelmente, da maior gra
vidade. A questão gira em tomo do reconhecimento 
da posse das localidades Vila Extrema e Vila Nova 
Califórnia, na fronteira dos dois Estados, disputa que 
já tem ocasionado transtornos da maior gravidade 
para as populações ali residentes. 

Esse litígio foi criado no periodo em que eu era 
Governador do Estado do k:.re e era Governador do 
Território Federal de Rondônia o Coronel Jorge T ei
xeira. 

Digo que o l~fgio foi "criado" entre 1983 e 1986 
porque, até então, era pacifico: essas áreas sempre 
foram reconhecidamente do Estado do Acre; antes 
da existência das duas vilas, ali existiam seringais; a 
produção de borracha e de castanha era escoada 

através do Estado do Acre, e os impostos eram pa
gos à Prefeitura de Rio Branco, que tinha jurisdição 
sobre essas duas áreas. 

Foi quando o Governador Jorge Teixeira iniciou 
um processo de ocupação de ambas as localidades, 
ali implantando dois postos da Rece~ Estadual de 
Rondônia para cobrar impostos sobre a produção de 
borracha e de castanha. 

Naquela ocasião, procurado pelos prüprietários 
das terras e das pessoas ali assentadas, tomei a ini
ciativa de procurar o Governador Jorge Teixeira para 
buscar uma solução que atendesse, realmente, aos 
reclamos daquelas pessoas, em sua maior parte 
oriundas do Sul do Pais - São Paulo, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina - e de outros Esta
dos também, alguns do Nordeste. 

Criaram-se então ·as duas vilas, denominadas 
Extrema e Nova Calffómia. E no próprio nome "Ex
trema• está detemninado que se trata da região-limi
te do território acreano, fronteira com Rondônia 

Na verdade, para dirimir qualquer dúvida com 
relação aos pontos que definem as jurisdições de 
Acre e de Rondônia, o certo é que essa divisa deve
ria ser a margem do Rio Madeira, que é o lim~e na
tural entre os dois Estados - acidente geográfico na
tural - e não uma área sem qualquer marco, sem 
aCidente geográfico algum que possa detemninar o 
que é de Rondônia ou o que é do k:.re. 

O ideal seria que essa divisa fosse o curso do 
Rio Madeira, na foz do seu afluente, Rio Abunã, que 
ali deságua. 

Dentro desse entendimento com o Governador 
Jorge Teixeira, foi constituída comissão tripartite 
de representantes do k:.re, de Rondônia e do Es
tado do Amazonas, para fazer um levantamento 
geográfico e geodésico da linha divisória entre os 
dois Estados, levando-se em conta a chamada LI
nha Cunha Gomes, que detemninou, no inicio 
deste século, a área do então Território Federal do 
Acre. A comissão funcionou durante pelo menus 
dois anos e contratou os serviços técnicos do Insti
tuto de Geografia e Estatfstica - IBGE - para as
sessorá-la. Quando esses levantamentos estavam 
sendo concluídos, apresentei, na Assembléia Na
cional Constituinte, uma Emenda visando à sua 
adoção, para as devidas finalidades legais e politi
co-administrativas. 

Mas, na ocasião em que estávamos negocian
do a aprovação dessa emenda, surgiram divergên
cias intransponfveis entre as Bancadas do k:.re, de 
Rondônia e do Amazonas. Apesar das diversas reu
niões que foram realizadas, não se chegou ao deno-
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minador comum em tomo da linha divisória que de
veria ser reconhecida para determinar os limites 
geográficos entre o Acre e Rondônia. 

Quando deixei o Governo do Acre, em 1986, 
para desincompatibilizar-me e concorrer às eleições 
para o Senado, assumiu a Vice-Govemadora Jolan
da Lima Fleming, que passou a investir na área con
testada, construindo escolas, posto fiscal, um pe
queno hospital, fazendo implantação da rede de 
energia eih_l,1ca, instalando uma agência do Banco 
do Estado do Acre etc. Atá então, Rondônia não ha
via providenciado investimento algum na área; tudo 
que ali havia, foi feito por conta do erário do Estado 
do Acre. E a população, obviamente, conscientizou
se de que as duas vilas realmente eram parte do Es
tado do Acre. 

Depois que o Acre fez todo esse investimento, 
Rondônia já tendo como Governador o Sr. JerOnirno 
Santana, investiu-se no "direito" de ocupar a grande 
área, mandando a sua Policia Militar ocupar as Vilas 
Extrema e Nova Califórnia; houve, então, uma deter
minação do Governo do Acre de acionar também 
sua própria Polfcia Militar, para garantir a posse da
quelas regiões e assegurar a tranqüilidade da popu
lação. 

Criado o impasse e em meio às suas tensões, 
decidiu-se recorrer ao Supremo Tribunal Federal, 
para que ele definisse de uma vez por todas qual a 
linha divisória entre os Estados do Acre e de Rondô
nia. 

Esse processo foi distribuído ao Ministro Celso 
de Mello, com quem já estivemos diversas vezes, 
pedindo uma agilização na sua apreciação, para pôr 
fim à contenda que tantos transtornos têm causado 
às populações de Extrema e Nova califómia. Ouvi
mos, em resposta, que a tramitação seria muito de
morada, inclusive porque havia algumas prelimina
res não suficientemente dirimidas por parte dos ad
vogados dos dois Estados. 

Como essa questão vem se arrastando há 
aproximadamente to anos e até hoje o Supremo Tri
bunal Federal não a julgou, hoje estamos na ante
véspera de um novo Jitfgio, porque a situação se 
apresenta realmente muito séria. 

As populações de Extrema e Nova C81ifómia 
estão ameaçando interditar a passagem de veiculos 
que demandam o Estado do Acre, procedentes do 
Sul do Pafs, e que cortam Rondônia em direção a 
Rio Branco. Se essa ameaça for concretizada, trans
tornos muito graves poderão ocorrer para o abaste
cimento do Estado do Acre, porque hoje o seu eixo 
comercial é mais com São Paulo e demais Estados 

do Centro-Sul do que propriamente com Manaus e 
Belém, como era antes da abertura da BR-364. 

Sr. Presidente, só nos resta agora, diante de 
todas as tentativas de solução politica para essa 
questão, apelar ao Ministro Celso de Mello, para 
que S. Ex• realmente dê um parecer conclusivo a 
respeito dessa questão, pois não podemos subme
ter a população dessas duas vilas ao vexame de 
não ter mais assistência nem de um Governo nem 
de outro, nem do Estado do Acre, nem de Rondô
nia, porque ninguém quer mais investir na região, 
tendo em vista o quadro de incertezas quanto à 
sua posse. 

Não é por omissão nossa, do Acre, que essa 
terrfvel situação perdura. Ao contrário, várias tentati
vas por nós já foram feitas, inclusive com a interve
niência do Ministério da Justiça. Recordo-me que, 
durante o Governo do Presidente José Samey, o Mi
nistro Paulo Brossard, esteve na área; o Governo 
Federal decretou a intervenção das Forças Amadas 
nas duas localidades, durante algum tempo, para 
evitar um confronto entre as policias militares do 
Acre e de Rondônia mas não se chegou a solução 
alguma. Falou-se, na oportunidade, que o problema 
poderia ser resolvido mediante uma negociação poli
tica, mas essa negociação, tentada várias vezes, es
barrou sempre em interesses polfticos, que nem 
sempre são legítimos ou corretos. 

Ultimamente, surgiu uma proposta para que 
Rondônia ficasse de posse da Vila Extrema e o 
Acre da Vila de Nova Califórnia. No entanto, pres
sões feitas por Deputados Federais e Estaduais 
de Rondônia levaram tudo de volta à estaca zero e 
não se chegou a qualquer conclusão. Os dois Go
vernadores, tanto o do Acre quanto o de Rondô
nia, tentaram uma negociação preliminar, que se 
desdobrou com o envolvimento de Deputados Es
taduais e Federais e Senadores dos dois Estados, 
mas não se chegou a uma conclusão. Hoje, esta
mos diante dessa situação, que pode se agravar 
nas próximas horas, porque, se os moradores da 
Vila Extrema e de Nova Califórnia realmente blo
quearem a passagem de veiculos em direção a 
Rio Branco, na BR-364, causarão, como disse, um 
transtorno muito grande para o abastecimento de 
nosso Estado. 

Só nos resta, agora, diante do insucesso de to
das as tentativas já feitas - inclusive, corno disse no 
principio do meu pronunciamento, com a apresenta
ção de uma emenda às Disposições Constitucionais 
Transitórias da atual Constituição ·, apelarmos para 
o Supremo Tribunal Federal, principalmente para o 
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Ministro Celso de Mello, a fim de que S. Ex" apre
sente o seu parecer conclusivo, para dirimir, de ma· 
neira definitiva, esse lilfgio entre o Acre e Rondônia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Jú
nior, o Sr. Gi/vam Borges deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Joe/ de 
H o l/anda. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con· 
cedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes, 
que dispõe de 20 minutos. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Prtr 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como 
integrante da Frente Parlamentar pelo Fim da Vio
lência, Exploração e do Turismo Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, gostaria de registrar um 
assunto que foi manchete de vários jornais do Pais 
no dia de ontem, referente a uma lei sancionada 
pelo Presidente da República no último dia 5 de ju
nho: 

·o presidente Fernando Henrique Car
doso sancionou ontem uma lei que modifica 
o Código Penal e aumenta em cinco anos a 
pena máxima para o estupro de menores de 
14 anos. A lei acaba com a polêmica sobre 
a duração da pena de prisão a ser aplicada 
a quem cometer crime de estupro ou atenta
do violento ao pudor contra menores de 14. 
Ao sancionar esta lei, o presidente optou 
pela pena fixada na Lei de Crimes Hedion
dos, que é maior: o criminoso poderá ficar 
preso de nove a 15 anos." 

• A pena máxima no caso de estupro de 
menores subiu de dez para 15 anos. Pela lei 
sancionada ontem, o Código Penal estabe
lecerá uma pena geral para estupro, de seis 
a dez anos, que será acrescida de 50% (res
peitando a Lei dos Crimes Hediondos) quan
do a v~ima for menor de 14 anos, alienada 
ou débil mental. O niesmo ocorrerá no caso 
'" atentado violento ao pudor." 

Gostaríamos também, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, de destacar aqui a realização e os 
resultados do Seminário contra a Exploração Sexual 
de "'::rianças e Adolescentes nas Américas, realizado 
em Brasflia, entre os dias 16 e 20 de abril deste ano. 

Além de também tecer comentários sobre esse 
grave problema que aflige a sociedade brasileira e 
levantar alguns questionamentos em· relação ao as
sunto, que tem sido motivo de preocupação e da 

mobilização de parlamentares, lideranças da socie
dade civil, autoridades eclesiásticas e do Executivo -
através de uma inclusão na agenda do Plano Nacio
nal de Direitos Humanos. 

( ... ) 
A Frente Parlamentar pelo Fim da Violência, 

Exploração e do Turismo Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, da qual fazemos parte, juntamente 
com outras Senadoras e inúmeros Deputados Fede
rais, cC"lta com a participação de Parlamentares de 
todos ·os partidos pol~icos, em nfveis federal, esta
dual e municipal, e de todas as tendências. 

Coordenada pela Deputada Marilú Guimarães, 
do Mato Grosso do Sul, a Frente tem trabalhado 
para implementar várias formas de ação e de estra
tégia, tanto em nfvel federal como em nfveis esta
dual e municipal, que incluem a realização de deba
tes - como este, promovido recentemente -, encon
tros, seminários, manifestações, moçÕes e diversas 
atividades culturais e recreatiVas. 

Engajada na Campanha Nacional pelo fim da 
exploração, da violência e do turismo sexual contra 
crianças e adolescentes, a Frente tem buscado reu
nir o esforço coletivo, o debate consistente e iniciati
vas concretas, para viabilizar objetivos fundamen
tais, dos quais destacamos alguns, come: 

- trabalhar a questão da exploração sexual não 
centrada somente na violência, mas enfatizando o 
enfoque dos Direitos Humanos; 

- aprotundar a discussão da violência e explo
ração sexual não só em nfvel internacional, mas, 
principalmente, em nfvel nacional; 

- fazer com que todas as ações tenham como 
único objetivo a garantia de cidadania das crianças e 
adolescentes. 

( ... ) 
Nesse sentido, temos denunciado de todas as 

formas as várias sttuações que atingem nossas 
crianças e adolescentes, que vão da exploração e 
do abuso sexual no ãmbtto da famflia até a expan
são do assim chamado "turismo sexual' em redes 
de prostituição internacional, passando pelo eviden
te crescimento da prostituição, da pomo!Jrafia e do 
tráfico infantil. 

É preciso destacar que também estamos atentos 
para as condições económicas do País, que, pela re
cessão e pelo desemprego, têm contribufdo sobrema
neira para aprofundar a desagregação social, fomen
tando a ação dos agentes na escalada criminosa da 
exploração de menores em várias regiões ao Pafs. 

É preciso ter sempre presente que por trás dos 
graves problemas que afligem nossas crianças e 
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adolescentes, dentre eles, a violência e a exploração 
sexual, estão famnias desajustadas, atingidas pelo 
desemprego, muitas vezes crónico, sem alimenta
ção, sem renda e sem esperanças. 

Nesse sentido, saudamos como positivo o lan
çamento do Plano Nacional de Dire~os Humanos, 
que busca dotar a sociedade de um conjunto de ini
ciativas que objetivam enfrentar problemas concre
tos, revisar legislações ultrapassadas e promover a 
igualdade entre os brasileiros. 

É importante que nessa agenda oficial tenham 
destaque medidas como: 

- a legislação que tipifica crime de exploração 
sexual infanto-juvenil, estabelecendo penas para o 
explorador e o usuário; 

- a instituição de uma politica nacional de esti
mulo à adoção, principalmente por famnias brasilei
ras, de crianças e adolescentes efetivamente aban
donados; 

- a implementação de sistemas nacionais de 
monitoramento e informações sobre localização e 
identificação de crianças e adolescentes desapareci
dos;• 

O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex' um 
aparte, nobre Senadora Emília Fernandes? 

A SRA. EMIUA FERNANDES - Com muito 
prazer concedo-lhe o aparte, nobre Senador Lauro 
Campos. 

O Sr. Lauro Campos- Senadora Emília Fer
nandes, não poderia silenciar-me diante do seu 
pronunciamento a respeito de um tema tão impor
tante e preocupante, qual seja, a questão social, 
que atinge principalmente as nossas crianças in
defesas e os homens e as mulheres da terceira 
idade. São esses grupos etários e sociais as prin
cipais vitimas desse processo de genocldio, de 
"economicldio", que se lança contra o Pais. São 
important!ssimas as suas preocupações, como 
também o é a sugestão de reforçar-se o pressu
posto, a suposição de que relações sexuais com 
menores de 14 anos constituem uma violência. Em 
recente decisão, o Supremo Tribunal Federal des
criminalizou essas relações com crianças. Num 
pais onde 80% dos estupros ocorrem nos domicf
lios, nas casas das vitimas, entre parentes, saben· 
do-se como é dif!cil a situação para uma criança, 
que não pode nem sequer socorrer-se de um pa
rente, porque o próprio parente pode ter sido o au
tor da violência sexual contra ela, ao invés da lei 
ter o seu caráter intimidatório, pedagógico, agora, 
a interpretação da lei, a exegese, a jurisprudência 
do Supremo Tribunal, vem proteger aqueles que 

abusam de menores de 14 anos. Parece-me que 
esse caráter intimidador da lei deveria procurar tipifi· 
car esses crimes e a eles atribuir uma apenação ain
da mais forte do que a atualmente existente, ao in
vés de, como foi a decisão do Supremo Tribunal, 
descriminalizar essas práticas, que, como V. Ex' 
muito bem salienta, tomam-se cada vez mais fre
qüentes, devido ao empobrecimento, ao desempre
go, à utilização de crianças entre 10 e 15 anos- são 
500 mil crianças prostitufdas nessa faixa etáril>~ no 
Pais - como mercadoria, envolvidas no comércio se
xual. Desse modo, as colocações de V. Ex1 me pa
recem muito oportunas, e não poderia calar-me 
diante disso. Quero apenas lembrar, para terminar, 
que nos anos 50 e 60 o fluxo de turismo sexual ocor
ria ao contrário, quando brasileiros iam para a Euro
pa, a fim de lá fazer turismo sexual, numa Europa 
ainda empobrecida pelas conseqüências da Segun
da Guerra. Mas tudo muda, realmente. O PreSidente 
Fernando Henrique Cardoso tem razão. Tudo muda. 
Agora se inverteu o fluxo: ao invés de irem latino
americanos fazer turismo sexual na Europa, estran
geiros vêm visitar o nosso Pais, principalmente as 
zonas pobres do Nordeste, onde, lamentavelmente, 
mais se desenvolveu a indústria do turismo sexual. 
Parabenizo V. Ex1 pelas sua preocupações e suges
tões contidas em seu pronunciamento •• 

A SRA. EMIUA FERNAhDES • Agradeço o 
aparte de V. Ex'. Exatemente por isso queremos 
crer que o Programa de Garantia dos Direitos Huma
nos proposto pelo Governo, apesar de ainda preci
sar ser implementado e ser esclarecidos em alguns 
pontos, é fundamental tento para as crianças, como 
para as mulheres, porque na apresentação de medi
das em relação às mulheres, o Programa ressalta o 
incentivo à "criação de abrigos para mulher vftima de 
violência e a proposta de regulamentar o inciso XX 
do art. 7" da Constituição Federal, que prevê a pro
teção do mercado de trabalho da mulher, por meio 
de incentivos especfficos•. 

Também são decisivas as iniciativas anuncia· 
das para valorizar, em todos os sentidos, a popula· 
ção negra, incluindo o fomento à produção cultural e 
preservação da memória, como também a garantia 
de educação escolar especifica e d~erenciada para 
as populações indlgenas. 

Ou, ainda, a implementação de programas 
para remover barreiras ao portador de deficiências 
f!sicas, e para garantir a participação dos portadores 
do HIV e suas organizações na formulação e aplica
ção de politicas e programas de combate e preven
ção da Aids. 
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Entretanto, tão importante quanto tomar esta 
agenda pública; ou incluir nela tais temas de tama
nha relevância e gravidade, é a necessária provisão 
dos recursos para implementar cada uma das inicia
tivas propostas, sem o que essas propostas não sai
rão do papel. 

Exemplo desta realidade é o caso dos Conse
lhos Tutelares, criados pelo Brasil afora, a partir de 
uma decisão acertada, mas que corre o risco de fra
cassar em seus objetivos fundamentais, devido a to
tal carência de recursos materiais para o desempe
nho das suas atMdades. 

Na maioria das cidades, especialmente do' inte- · 
rio r, temos aS$istido são Conselhos Tutelares prati
camente impedidos de cumprir com seu papel, por 
falta de instalações adequadas, de pessoal, de 
meios de locomoção, ou seja, das mínimas condiçõ
es para o seu· pleno funciG.,amento. 

Entre elogios e cobranças, para que alcance o 
sucesso que toda a sociedade deseja, é preciSo que · 
o Plano Nacional' dé Direitos Humanos conte com o· 
devido suporte financeiro ém suas várias frentes de 
atuação, além das decisões· polfticas que envolvam 
o Congresso Nacional e, particularmente, o Senado 
Federal, para as qUais daremos nosso apoio total. 

Mas, além disso, é decisivo, como temos afir
mado nesta tribuna, enfrentar os problemas de fun
do, responsável~ principais pelo desequilfbrio social, 
através de políticas que promovam o desenvolvi
mento económico, a geração de empregos, a distri
buição de renda e.a igualdade social. 

A cada Estado, Município ou comunidade, co
nhecendo suas próprias capacidades de articulação, 
enfim, está também reservada a tarefa de encontrar 
os meios de tocar na consciência e no coração de 
seus cidadãos pára a reação de indignar-se. 

E também de exigir a implementação ou agili
zação de politicas públicas nas áreas da saúde, de 
educação, de geração de empregos, de reforma 
agrária, de habitação, de desporto, lazer e cultura, 
como forma de tirar nossas crianças das ruas, das 
drogas, da exploração e da prostituição. 

· · Esse sentimento, essa vontade política de en
frentar e apresentar solução para os problemas é 
que·norteou o seminário, preparatório ao Congresso 
Mundial contra a Exploração Sexual Comercial, a 
ser realizado em Estocolmo, na Suécia, entre 27 e 
31 de agosto deste ano, e que resultou na •carta de 
Bras111a", da qual destacamos as principais resoluçõ
es, já antecipadamente solicitando, diante da impor
tânéiá' desse documento, a sua inclusão na íntegra 
nos Anais do Senado Federal: 

·- Priorização da definição ou redefinição de 
políticas públicas no âmbito da exploração sexual, 
que gar'dhta recursos financeiros e humanos apro
priados para a sua implementação, ••. • 

- Formulação de estratégias de mobilização so
cial para despertar e criar a consciência pública de 
forma que todos os membros da sociedade assu
mam o compromisso de •.• • 

- Criação de uma rede de serviços integrados 
de caráter polf!ico e social, no âmbito da exploração 
sexual, para a prevenção,. proteção/defesa e atendi
mento às crianças e aos adolescentes ... • 

- Adoção e implementação, por todos os paí
ses, de leis protelaras e punitivas, inclusive seguin
do o princípio da extraterritorialidade da lei, para eli
minar a prática de exploração sexual, baseadas na 
Convenção dos Direitos da Criança, •.. • 

- Adoção, pelos meios de comunjcação - im
prensa, rádio, televisão, indústria publicitária e cine
matográfica - de um compromisso ético no trato das 
questões relativas à criança e adolescente •• ." 

· - Subscrição, pelos governos dos países ameri
canos, das estratégias internacionais e regionais, 
daquelas a serem definidas no Congresso Mundial 
Contra a Exploração Sexual Comercial da Criança. 

Portanto, Sr. Presidénte, Srs. Senadores, ao fi
nalizar, gostaria de destaear que, no Brasil, trabalhar 
para assegurar o reconhecimento do valor intrínseco 
da criança como pessoa humana em condições pe
culiares de desenvolvimerito físico, mental e afetivo, 
é também lutar para colocar em prática os direitos 
contidos no caput do extraordinário art. 227 da 
Constituição Federal. 

Diz ele: 
"É dever da famma, da sociedade e do 

Estado· assegurar à criança e ao adolescen
te, com absoluta prioridade, o direito à vida, 

. à saúde, à alimentação, à educação, ao la-
zer, à profissionalização, à cullura, à digni
dade, ao respeito, à liberdade e à convivên
cia familiar e comunitária, além de colocá
los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, cruel
dade e opressão." 

Na mesma direção, também os arta. 5° e s• do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ra
tificada pelo Brasil junto à ONU em 1990, que, em 
seu art. 34, dispõe com clareza que: 

"Os Estados que fazem parte da Con
venção se engajam à proteção de crianças 
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contra todas as formas de exploração e vio
lência sexuaL • 

É por isso que, neste momento, todos estão 
sendo chamados a dar sua parcela de contribuição 
para dar um fim a esta mórbida, covarde, hedionda e 
criminosa forma de exploração e opressão dos seres 
humanos, que é o abuso e a violência sexual contra 
crianças e adolescentes. 

No Brasil, e em qualquer parte do mundo. 
Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. EM/LIA FERNANDES EM SEU Dis
CURSO 

CARTA DE BRASIUA 

Os participantes do Seminário Contra a ElCploraçl.o Saxual 
de Crianças e Adolescentes nas Américas, reooklos em Brasftla 
de 16 a 20 de abri de 1996, em preparação para o COngresso 
Mundial contra a Exploraçã.o Sexual Comercial de Crianças (Esto-
colmo-suécia, 27 a 31 de Agosto de 1996) e propugnando pela 
Implementação da Convenção dos OlreHos da C~ança e pela 
aceitação do ProtocoJo Opcional de Convenção (sobra a venda 
da crianças, prostituição Infantil o pomografta Infantil), apresentam 
esta carta a toda a sociedade civil e aos govemos para reatlnnar 
princfplos, destacar situações e soluções e conclamar todos à ne
cessidade urgente de a1uar contra a exploração sexual de crian
ças e adolescentes. 

Na perspectiVa de fortalecer a artirutação entre o Govemo 
e a sociedade civil para combater a exploração sexual, os objeti
vos do Seminário Contra a Exploração Sexual de crtanças e Ado
lescentes nas Américas foram: 

• Discutir poUUcas públicas existentes e aHanatlvas para 
combater a exploração sexual e anaisar as necessk:tades em ter· 
mos de recursos financeiros e humanos. 

• Analisar a necessidade de crtar ou reforçar a -Corlsclêfi.. 
cia pública para mobilizar a sociedade no combate à exploração 
sexual. 

• Analisar e promover o Intercâmbio de expertências e 
programas no âmbito govemamenlal e não-govemamental com 
críanças e adolescentes submetidas à expioraçlo sexual 

• Discutir a knplementaçao de instrumentos legais nacio
nais e intemaclonals contra a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, com base na Convenção dos Direitos da Criança. 

• Discutir o papel dos meios de comunlcaçlo no combate 
à exploração sexual de atanças e adolescentes. 

• Desanvotver u.ma visão do problema da exploraçio sexual 
de crianças e adolescentas nas Amérfcas para infomlar o Congres
so Mundial Contra a Elcplomção Sexual COmen:lal da CMnça sobm 
a realidade e as necessidades próprias do contnente. 

Reafirmamo• 

• que todas as fonnas da exploração sexual de crtanças e 
adolesce~tes sa.o violações dos direitos humanos, conformo a 
Convençao dos Direitos da Criança. 

• a ética da solldari9dade com as crianÇas e os adoles-
centes considerando o Estado, a sociedade e a lamBia como ata
res fundamentais de proteção dos direitos das crianças e dos 
adolescentes; 

• que os valores da liberdade, do respeito e da dignidade 
devem ser garantidos a todas as crianças e adolescentes; 

• a relação intrrnseca entre a pobreza a miséria e a exdu
sâo social, a discriminação racial, os preconceitos de gênero e de 
classe com a exploração de crianças e adolescentes; 
· • que à vltimasda exploração sexual são majoritariamente .. 

dos setores mais desprotegidos da sociedade, ou seja, crianças e 
adolescentes. mulheres, negros e povos Indígenas. 

• A igualdade entre gêneros e combate ao racismo como 
componentes fundamenlais para a redução das desigualdades 
entra c:rtanças e adolescentes. 

• a necessidade de implementar mecanismos nacionais e 
intemaclonai:l para garantir os direitos estabetecidos na normativa 
nacional e Internacional com o objetivo do impedir a impunidade 
dos agressores e exploÍ'adores. ". 

• a inclgnaçio com os efeitos que o processo de globalJ.. 
zaçAo e os ajustes polfticcHK:onómlcos exercem sobre as crian
ças e adolescentes em relação à eduçação, à saúde, à seguran
çae à pravkllincia e assistência social e suas repercussões nega
tiVas no processo de fonnaçAo dos valores ético-morais. 

• a conexão entre exploração sexual de ata.nças e adoles
centes a a exploraçAo sexual das mulheres. 

Denunclamoa 

• a exptomçlo e o abuso Sexual de crianças e adolescen
tes no Ambito das famlias 

• a exploração sexual de crianças e adolescentes realiza
da atmvés da prostituição, da pomogralla e do tráfico. 

• a expansão da exploração sexual de crianças e adole~ 
cante em redes globalzadas o a Indústria do sexo, principalmente 
através do sexo turismo. 

• a morbidade o mortalidade de crianças e adole~ntes 
causada pela exploração sexual e prostituição. 

• a falta de responsabilidade dos governos em nfvel local, 
estadual e federal com a ~ata da dados e Informações sobre a 
axpkx'BçAo sexual de aianças o adolescentes. 

• a omlssAo e falta de vontade polilica dos poderes públi
cos em punir os agressores e exploradores sexuais de crianças e 
adolescentes. 

• a falta de compromisso de muHos governos que assina
ram a COnvençAo dos Direitos da Criança que não a cumprem e 
não a implemenlam. 

Recomendamos 

• a todos os setores da sociedade para que incorporemos 
valores de respeito aos direitos o o combate a todas as deslgua ... 
dadas, setam elas de gênero, de raça, de dasse e de cultura que 
atingem crianças e adolescentes no cotidiano. 

• que os governos Implementem politicas públicas que ga
rantam a proteçlo Integral da crlança e do adolescente em cum
primento ao estabelecido nas legislações existentes. 

• que os govemos prioriZem a implementação de poirtlcas 
públicas da prevençlo, proteçio e atendimento a crianças a ado
lescentes submeUdos à exploração sexual. 

• a necessldade iminente da parte dos governos no sentJ... 
do de estabelecer uma porcentagem dos orçamentos públicos 
para execução de um plano nadonal de enadicaçlo de todas as 
fonnas de exptoraçAo sexual de crianças e adolescentes. 

• o estabelecimento pelas Nações Unidas de uma monito
ria para acompanhar a implementação e o desenvolvimento dos 
planos de erradicação da exploração sexual de crianças e adoles
centes nas Américas. 

• que os govamos criam comissões para investigar, de-
nunciar e coibir a exploraçAo sexual de crianças e adolescentes. 

• que os govemos criem uma rede de proteção para crian-
ças e adolescentes em sttuaçio de risco. _ 

• que os governos e a sociedade cMI adotem a nova COn
venção contra todas as formas de exploração sexual; 
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• que os governos punam todos os agentes públicos en
volvidos na exploração sexual da crianças a adolescentes. 

• o compromisso da parte dos govamos com a promoção 
" e elaboração de projetas de pesquisas sobre a exploração sexual 

em geral, e especificamente de crianças e adolescentes, que per
mitam, com base nos diagnósticos quali-quantitattvos do proble
ma, formular políticas de prevenção, de proteção e de atendimen
to a este segmento da sociedade, com a alocação dos recursos 
necessários. 

. • que a midia não utilize, em suas práticas, a imagem de 
erotização e sexualização da crianças e adolescentes, através da 
pornografia, da propaganda, de filmes e videos. 

• que os governos promovam campanhas educativas na
cionais veiculadas nos meios da comuniçaçáo de massa, diwl
gando a nova imagem da criança e do adolescente enquanto su-
Jeito de direitos sensibilizando a sociedade para incorporar novos 
valores e práticas. 

• que os profissionais, agências de notrdas, associações 
de comunicação social em nrveis local, regional, nacional e inter
nacional se constituam em agentes de conscientização e fonna
çáo de opinião pública sobre a problemática da exploração sexual 
de crianças e adofescentas. 

• que os parlamentares desenvolvam ações conjuntas na 
elaboração de leis e acompanhamento da reaJizaçlo de acordos 
multitateraís através de I.Jlla rede ank:ulada pelos respectivos par
lamentares . 

• que os parlamentares criem, onde não existam, comis
sões para investigar, denunciar e dar providências para coibir a 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

• que os juristas através da suas aSSOdações desenvol
vam ações conjuntas nos casos de processos contra cidadãos 
que praticam o •sexo turismo•, de modo a dar vislbUidade à apli
cação de leis punição dos agressores e exploradores. 

• que os organismos governamentais responsáveis pelo 
desenvoMmento da politicas de diwlgação e implementação do 
turismo raaJizem ações sistemátiCas e articuladas de combate ao 
sexo turismo. 

• que os exploradores sexuais de crianças e adolescentes 
sejam processados no pais em que a exploração sexual ocorreu 
e no pais de origem do explorador. 

• que os governos cooperem em nível internacional nos 
esforços de processar os responsáveis pela exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

• que os servíços de saúde Integrados estejam disponí
veis à crianças e adolesoententes vftimas de exploração sexual. 

• que as crianças e adolescentes e seus pais ou respon
sáveis tenham acesso à educação preventiva sobre exploração 
sexual de crianças e adolescentes. 

Propomos 

• priorização da definição ou redefinição de politicas públi
cas no âmbito da exp!crnção sexual, que gara.rtta. recursos finan
ceiros e humanos apropriados para sua implementação, identifi
cando os grupos meUs wlnerávels e implementando açõas con
cretas para atender suas necessidades. 

• fonnulação de estratégias de mobilização social para 
despenar e criar a consciência pública de forma que todos os 
membros da sociedade assumam o compromisso de eliminar a 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

• criação de uma rede de serviços integrados de caráter 
político e social, no âmbito da exploração sexual, para a preven~ 
ção, proteção/defesa e atendimento às crianças e aos adole~n
tas, com uma divulgação apropfiada da mesma para garantir o 
acesso da população. 

• adoção e implementação, por todos os pafses, de leis 
protelaras e punitivas, indusive seguindo o principio da extraterri-

torialidada da lei, para eliminar a prática da exploração sexual, ba
seadas na Convenção dos Direitos da Criança. confonne o com· 
premissa assumido pelos Estados. 

• adoção pelos meios de comunicação - Imprensa, rádio, 
televisão, Indústria publlcitárla e dnematográftca- da um compro
misso ético no trato das questões relativas a criança e adolescen
te para garantir o respeito à sua clgnidade; nesta perspecttva, a 
capacitação dos profissionais dos maios de comunicação se re
veste da importância determinante. 

• subscrição pelos governos dos países americanos das 
estratégias internacionais e regionais, daquetas a serem definidas 
no Congresso Mundal Contra a Exploração Sexual Comercial da 
Criança. 

PENA PARA ESTUPRO 
AUMENTA CINCO ANOS 

Lei de Crimes HBdlondos, mais rigorosa 
preva/8C8 sobro o Estatuto da Criança 

Brasrua - O Presidente Femando Henrique cardoso san
cionou ontem uma lei que modlftca o Cóc:lgo Penat a at.menta em 
cinco anos a pena máxima para o estupro da menores de 14 
anos. A let acaba com a polêmtca sobre a duraçl.o da pena de prf
si.o a ser aplicada a quem cometar atma de estupi'o ou atentado 
violento ao pudor contra menores de 14. Ao as9nar esta lei, o 
presidente optou pela. pena máxima fixada na Lei de Cr1mes He
diondos, que é maior: o criminoso poderá ficar preso de nove a 15 
anos. 

o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecia outras 
penas para os crimes de estupro e atentado violento ao pudor 
contra menores: prisão de quatro a dez anos para casos de estu
pro ou de três a nove anos para casos da atentado ao pudor. 

A mudança no Cócigo Penal, aumentando as penas, acon
tece duas semanas depois de o SUpremo Tribunal FederW (STF) 
ter absoMdo o encanador Márcio LuiZ de Carvalho da acusação 
de 1ar estuprado uma menM da 1_2 anos. O STF considerou que 
a menor sabia o que estava l'azendo. 

Embora a maioria dos tribunais, como o SUpramo e o Su
perior Tribunal da Justiça (STJ), já estivassem aplicando a Lei de 
Crimes Hediondos, alguns Juizes ainda estavam adotando o Esta
tuto da Criança e do Adolescente porque a pena menor acabava 
beneficiando o réu. como também determina o Código Penal. A lei 
sancionada modifica os artigos 213 e 214 do Código Penal. A pro
posta original é da ex-deputada Rose de Freitas. 

A pena máxima no caso de estupro de menores subiu da 
dez para 15 anos. Pela lei sancionada ontem, o Código Penal es-
tabelecerá uma pena geral para estupro, de seis a dez anos, que 
será acrescida de 50% (respeitando a Lei dos Crimes He<londos) 
quando a vftima for menor de 14 anos, alienada ou débil mentaJ. 
o mesmo ocorrerá no caso da atentado violento ao pudor. 

A confusão sobre o assunto começou em julho de 1990, 
quando, por diferenças de dias, foram publicadas duas leis - o 
Bta:tutõ da -criança e do Ãdõiescente ã a dê C rimas Hiidondos
fixando penas completamente diferentes para esses Upos de cri
me. o Estatuto surgiu primeiro, fixando a pena de quatro a dez 
anos para o estupro de menores. Na época, a pena prevista era 
de três a oito anos. Mas. poucos d!as depois. surgiU a Lei dos Côw 
mes Hediondos, que auman1ava a pena de dois a sete anos para 
seisadezanos. _ __ 

O SR. ROBERTO REQUIÃO • Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) • A 
Presidência concede a palavra ao nobre Senador 
Roberto Requião para uma comunicação inadiável, 
nos termos do art. 14, inciso VIl, por cinco minutos. 
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB·PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora~ 
dor.) • Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, prova
velmente, não precisarei dos cinco minutos. 

Quero, mais uma vez, neste plenário, registrar 
a omissão do Governo Federal em coisas corriquei· 
ras da ação política. · 

Há dois anos, o governo do Paraná construiu · 
u"ma ponte entre a cidade de Capanema, no Paraná, 
e Andresito, na Argentina. É lima ponte que liga o 
Brasil à Argentina E essa ponte resolve o problema 
da famosa Estrada do Colono, que atravessava, an
tigamente, o Parque Nacional do lguaçu e que foi fe
chada, para que a reserva não fosse depredada, vio
lada. Essa ponte foi construfda depois de um acordo 
entre o então Chanceler brasileiro, Fernando Henri
que Cardoso, e o Presidente da Argentina, carlos 
Menem. Como o Paraná tinha muito interesse nesta 
passagem que encurla o caminho entre o Sudoeste 
do Paraná e a cidade do Foz do lguaçu, em duzen
tos quilómetros, nós assumimos a construção da 
ponte antes que a União tomasse a iniciativa. 

Eu era Governador. Pedi licença à Assembléia 
Legislativa. E, há dois anos, entreguei a ponte pron
ta para o Governo Federal. A ponte, a aduana - é 
uma aduana conjugada - o quartel da Policia Fede
ral brasileira e da gendannería argentina e o acesso 
há dois anos. Entretanto, até hoje, o Governo Fede
ral não abriu a ponte, porque existe uma disputa ridf
cula entre a Fazenda e a Casa Civil da Presidência 
da República, em tomo da criação de um cargo de 
chefia, de duzentos e cinqüenta reais. O Cláudio 
Vieira não aceita a ind!cação da Fazenda. Cláudio 
Vieira, eu disse. Perdoe-me, Sr. Presidente, mas é 
que depois da nomeação do AntOnio Kandir, já não 
consigo diferençar o governo do Fernando Henrique 
Cardoso do antigo governo de Fernando Collor de 
Mello. É o Clóvis Carvalho; o Clóvis Carvalho não 
encaminha para o Presidente assinar esse decreto 
criando um cargo que se origina da transformação 
de outro, porque não quer que a Fazenda crie ne
nhum cargo a mais: 

O Paraná perde, o Brasil perde; a ponte está 
abandonada, enquanto os argentinos já estão lá. há 
meses, porque acreditaram numa declaração do Presi
dente da República, quando da sua visita a Buenos PJ. 
res, que a ponte seria aberta no dia 20 daquele mês. 
Na Argentina. ainda acreditam no Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, coisa que aqui no BraSil, segun
do as pesquisas, não acontece mais. 

Mas a ponte lá está, diante da indignação do 
Sudoeste e do Paraná inteiro, com a presença da 

gendarmería argentina, com os fiscais do governo 
da Argentina e a ausência absoluta da repre
sentação brasileira, porque existe uma disputa entre 
meninos, coisa ridfcula no Governo da República, 
que impede que o Presidente da República tome a 
ação administrativa necessária para que a ponte 
seja aberla. E não é só ·essa ponte: É essa ponte, o 
Porto de Suape em Pernambuco, o aeroporto que 
deve ser internacionalizado em campina Grande, o 
Porto Seco de Curitiba, com reforço da agência do 
portão, o reforço do Porto de Paranaguá São vinte e 
sete cargos que a Fazenda pede ao Presidente da 
República, ao preço de oito mil reais. 

Mas este Presidente, que dá Proer para ban
queiro ladrão e falido, não assina a criação de 'ZT 
cargos ao preço de R$8 mil. E o Porto de Suape 
não funciona; o Aeroporto Afonso Pena, no Paraná, 
não é internacionalizado; o Aeroporto de campina 
Grande, na Parafba, não é internacionalizado, e te
mos uma ponte, há dois anos, pronta e fechada. A 
situação é absolutamente ridícula, mas nos mostra 
.:> quadro geral desta absoluta inação do Governo 
Federal. 

Não existe Governo Federal para os brasilei
ros; existe Governo Federal para as multinacionais e 
para os banqueiros. Existe essa insistência na glo
balização. Sr. Presidente, aprendi, na escola, com a 
minha primeira professora, que globalização se cha
mava entreguismo; é a falta absoluta de visão, de 
fraternidade e de solidariedade, que se traduzem, 
potiticamente, como noção de pátria, de nação e de 
soberania. 

O Governo só se dedica ao esforço da venda 
do património historicamente acumulado no Brasil. 
Quer vender a Vale do Rio Doce, e a isso se dedica 
com afinco. Mas o Presidente, entre jantares, almo
ços e viagens, não encontra tempo para abrir a pon
te entre Andresito e Capanema, ligando o Brasil à 
Argentina Isso enquanto se fala em Mercosul, en
quanto se reproduzem reuniões que discutem o Mer
cado Comum do Cone Sul Latino-Americano. 

É, sem sombra de dúvida, a ausência absoluta 
de governo que caracteriza esse desastrado perfodo 
do Fernando Henrique Cardoso. O povo, no Paraná, 
na região de Capanema, já se refere ao Presidente 
da República como 'Viajando Henrique Vaidoso.' As 
pesquisas de opinião continuarão a refletir essa tra
gédia de um governo omisso nas grandes coisas de 
interesse nacional e tão generoso com as multina
cionais e com o capital financeiro. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Holanda) • Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Ar-
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ruda. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes 
de fazer referência ao tema que me traz à tribuna, 
eu gostaria de registrar, com o respeito que o Sena
dor Roberto Requião merece - S. Ex" já foi Govema
dO"r de Estado, e, no exercício do Executivo, conhe
ceu as dificuldades de se implementar ações - que 
não concordo com as adjetivações do ilustre Sena
dor. Entretanto, no que diz respeito às questões ob
jetivas das estações aduaneiras de interior, estou de 
acordo com V. Ex" no sentido de que é preciso que 
elas sejam implantadas rapidamente. 

Na semana passada, o Presidente Fernando 
Henrique Gardoso assinou um decreto regulamen
tando as estações aduaneiras de interior, e espero 
que rapidamente possa criar os cargos a que se re
fere o Senador Roberto Requião, para que essas 
áreas sejam implementadas, e, entre elas, o Porto 
Seco de Brasnta, que também depende dessas pro
vidências para escoação da produção aqui no Cen-
tro-Oeste brasileiro. , 

Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna é 
o fato de a Embrapa ter completado, nessa semana, 
vinte anos de trabalho no Centro-Oeste brasileiro. E 
a Embrapa através do CPAC - Centro de Pesquisas 
Agropecuárias do Cerrado -. nesses 20 anos, é a 
verdade, mudou o mapa económico e produtivo do 
Centro-Oeste brasileiro. 

Os cerrados no Brasil ocupam 207 milhões de 
hectares, basicamente em Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Dis
trito Federal. E atualmente o cerrado brasileiro pro
duz 41% de toda a soja do território nacional; 28% 
da produção de café, o que é uma grande novidade; 
23% da produção de milho; 20% da produção de fei
jão; 20% da produção de algodão; 19% da produção 
de arroz; 1 O% da produção de mandioca; 1 O% da 
produção de cana-de-açúcar e 40% do rebanho bo
vino nacional. 

Esse cerrado, que há 30 anos era absoluta
mente improdutivo, passou a ser ocupado produtiva
mente, depois da década de 50, com a construção 
de Brasflia, período em que nós, brasileiros, parti
mos com a construção de estradas, com a constru~ 
ção das usinas hidrelétricas, principalmente Três 
Marias, e com a construção de Brasfiia a conquistar 
o nosso próprio território. 

Não é demais afirmar, uma vez mais, que, an
tes de Brasfiia, antes das estradas e das usinas hi
drelétricas, o Brasil era um país tipicamente lttorã
neo a nível demográfico e a nível econOmico. 

Passamos 450 anos ocupando uma estreita 
faixa de terra no lttoral brasileiro, de norte a sul, até 
que e5sas decisões macroeconômicas pudessem fa
cilitar aos brasileiros a conquista do nosso próprio 
território. 

Mas o mais importante foi o que ocorreu nes
ses últimos vinte anos. Em 1970, apenas para ter-se 
uma idéia, a Região Centro-Oeste brasileira, quer di
zer, os cerrados brasileiros produziram 5 milhões de 
toneladas de grãos em <,; milhões de hectares. Em 
1990, produziram 20 milhões de toneladas de grãos 
em 1 O milhões de hectares. isso significa o quádru
plo da produção e o dobro da produtividade, vez que 
multiplicou-se por quatro a produção de grãos aqui 
no eeirado, aumentando-se a área cultivada apenas 
em duas vezes. 

Hoje, a área cultivada no cerrado é de 47 mi
lhões de hectares; o potencial para a produção é de 
136 milhões de hectares, onde podem ser produzi
dos 350 milhões de toneladas de alimentos. 

Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, os especialistas, os estudiosos apontam o cer
rado brasileiro como a úttima área agricultável do 
mundo, com grandes condições de produtividade, de 
uma expansão demográfica racional, de uso do solo 
não predatório, com preservação do meio ambiente. 
E é por isso que todos nós, que conhecemos a re
gião Centro-Oeste, temos que, em primeiro lugar, 
parabenizar a Embrapa, parabenizar seus técnicos, 
pesquisadores, funcionários e dirigentes, particular
mente os do CPAC, pelo trabalho que desenvolve
ram nesses vinte anos. 

Na verdade, somente com a tecnologia dispo
nível, desenvolvida já pela Embrapa, seria possível 
aumentar a produtividade da área, sem aumento da 
área explorada, e elevar a produção para 1 00 milhõ
es de toneladas de alimentos. 

Ora, se podemos, sem aumento da área agri
cultável, passar a produzir 100 milhões de toneladas 
de alimentos e com o aumento dessa área chegar a 
trezentos e cinqüenta milhões de toneladas de ali
mentos, é claro que esses números, por si sós, de
monstram o grande potencial do Centro-Oeste brasi
leiro. 

Em decorrência das pesquisas desenvolvidas 
pela Embrapa, com tecnologia inteiramente nacio
nal, com técnicos brasileiros, foi possível - e é possí
vel - a correção e adubação do solo, o controle inte
grado de pragas e doenças, a utilização de imple
mentas para correto aproveitamento das proprieda
des físicas do solo, o desenvolvimento de varieda
des de culturas adaptadas à região, seqüêncfas de 
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cultivos e várias outras pesquisas, modificando in
trinsecamente a qualidade dos produtos agricultá
veis no cerrado brasileiro. 

Dentre as tecnologias produzidas pela Embra
pa, penso ser importante destacar a utilizada para o 
cultivo da soja. Há vinte anos dizia-se que era possf· 
vel cultivar soja no cerrado brasileiro. Hoje todos sa· 
bem que 41% da produção nacional de soja se dá 
exatamente no cerrado. 

Há mais ainda: o trigo, as gramfneas forrageiras, 
os cultivares de fruteiras, a mandioca, o eucalipto, o 
café • cuja produção, até há alguns anos, se julgava 
absolutamente impossfvel nesta Região Centro-Oeste 
·, o plnus, as leguminosas adequadas para a supJe. 
mentação protéica de animais criados em pastagens, 
o manejo e o controle de plantas invasoras, principal
mente da cultura de soja. Tudo isso só foi possfvel por
que, nesses 20 anos, os diversos governos, o Estado 
brasileiro • porque os governos passam mas o Estado 
é uma instituição permanente • teve a coragem de in
vestir em ciência e tecnologia, especificamente na Em
brapa. O cerrado, talvez como a úttima grande área do 
mundo ainda pouco utilizada mas com grande poten
cial para a produção agropecuária, merece, por esses 
números e pela tecnologia já disponfvel na Embrapa, a 
atenção de todos nós que queremos pensar o futuro 
deste País. 

Eu gostaria de aproveitar, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, para levantar uma reflexão que me pare
ce extremamente importante. O Congresso Nacional 
e o Pafs estão discutindo a reforma do Estado brasi· 
leiro. Independentemente das naturais e leg~imas 
divergências que tenhamos sobre o papel do Estado 
na sociedade brasileira, existem alguns pontos con
sensuais. E vou citar apenas dois: parece-me ser 
consenso de todas as tendências polfticas e ideoló
gicas que o Estado brasileiro, repensado, reestrutu
rado, com o menor custo, deva cuidar, prioritaria
mente, das áreas de educação e de ciência e tecno
logia. Não há país que tenha passado as barreiras 
do subdesenvolVimento, que tenha buscado o mode
lo de desenvolvimento econômico equilibrado e so
cialmente justo, sem ter investido prioritariamente 
em educação e em ciência e tecnologia. 

A reforma do Estado, em discussão atualmente 
na Câmara dos Deputados, já traz algumas variáveis 
que permitem ao Estado brasileiro, nos seus três nf
veis de atuação, federal, estadual e municipal, cui
dar prioritariamente dessas duas áreas. Entretanto, 
penso que esta Casa, o Senado Federal, vai ter que 
discutir objetivamente pontos que podem gerar 
maior autonomia das instituições de ensino, funda-

mentalmente das instituições de ensino superior, e 
das instituições de pesquisa cientifica e tecnológica. 

É absolutamente impensável que a Embrapa, 
·vinte anos depois de um trabalho absolutamente 
aplaudido por todos os que conhecem o setor agro
pecuário brasileiro, depois de ter, por intermédio das 
suas pesquisas e da disseminação delas em toda a 
malha agropecuária do Centro-Oeste, conseguido 
mudar o mapa da produção do centro do Brasil, ain
da sobreviva com as amarras de um Estado-buro
crático, administrativamente centralizador, que não 
dá aos centros de pesquisa, corno a Embrapa e o 
CPAC, condições mfnimas de parceria, de busca de 
capital privado para suas pesquisas e intemacionali· 
zação de recursos nas áreas que lhe são prioritárias. 

A reforma do Estado, a par de discordâncias 
naturais que vamos ter no processo polftico de dis
cussão das matérias, deve merecer de todos nós 
uma atenção especial para este tópico, para este 
ponto, que é o da autonomia das instituições univer· 
sitárias e das instituições de pesquisa na área de 
ciência e tecnologia. Penso, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, que não basta a discussão aqui da lei de 
autonomia universitária. Para descentralizar o poder 
de decisão ao nfvel das universidades brasileiras e 
para que para que essa autonomia se estenda às 
instituições de pesquisas, além da lei de autonomia 
universitária e de suas complementações, teremos 
que discutir, dentro dessa nova estrutura de Estado, 
condições mais flexfveis para que essas instituições 
tenham efetivamente condições de aumentar a pro
dutividade do Pafs, de contribuir efetivamente para a 
construção de um País mais justo e menos desigual. 

O Sr. Lauro Campos • V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Concedo 
o aparte ao nobre Senador Lauro Campos, que pas
sou grande parte de sua vida nas universidades, e 
que melhor do que eu, portanto, conhece o proble· 
ma da falta de autonomia das instituições de ensino 
e pesquisa no Brasil. 

O Sr. Lauro Campos • Agradeço a oportunida
de que V. Ex' me oferece. Realmente, passei a mi
nha vida toda na universidade. Quando nasci, meu 
pai era professor catedrático da Universidade de Mi· 
nas Gerais, profissão que exerceu durante toda a 
sua vida e que eu segui. Por isso mesmo eu sinto, 
mais profundamente, talvez, que a maior parte das 
pessoas, o massacre, o desmantelamento, o empo
brecimento a que as universidades, no Brasil, estão 
sendo submetidas. A nossa querida Universidade de 
Brasma não tem dinheiro para pagar nem água nem 
luz. Em outras universidades estamos vendo aconte· 
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cer também o corte desses suprimentos, desses ln
sumos fundamentais, pois elas não têm recursos se
quer para isso. Quanto aos· professores universitá
rios, cito o meu exemplo. Quando voltei da Inglater
ra, em 1976, o meu ordenado na Universidade de 
Brasma, com menos tempo de serviço do que tinha 
quando me aposentei, obviamente, correspondia 
exatamente ao preço de um Corcel zero quilOmetro. 
Eú tinha entrado num consórcio e, quando voltei da 
Inglaterra - comentei até com minha mulher-, obser
vei a coincidênaa. Hoje, um professor não ganha 
um pneu por mês, quer dizer, 1/4 de um carro. E 
esse processo ocorreu não apenas na universidade, 
mas na saúde pública e em todo o ensino brasileiro, 
obrigando as pessoas a procurarem, obviamente, 
planos de saúde privados, educação privada e, ago
ra, com esse processo que está sendo lançado con
tra a real autonomia financeira da pesquisa e do en
sino no Brasil, vamos ter a necessidade de pagar o 
nosso ensino superior. De modo que a cada mo
mento que o Governo quer livrar-se da crise - que o 
Governo parece não compreender que é mu~o mais 
profunda do que considera -, ele quer resolver o pro
blema criando imposto para a saúde, pedágio para 
tapar os buracos das estradas, pagamento das uni
versidades públicas e até mesmo privatização da 
saúde através dos planos de saúde, que sabemos 
como estão maltratando a população. Diante disso 
tudo, vemos que a renda disponfvel do brasileiro di
minui. O brasileiro não tinha que pagar a educação, 
a saúde pública e o pedágio. Assim, a renda dispo
nfvel para outros fins - para o arroz, para o feijão, 
para o aluguel - diminui. O Governo resolve o seu 
problema: aumenta a carga tributária - vem ar o seu 
projeto - e, obviamente, com isso resolve o problema 
da saúde. Mas aumenta a pobreza, cria o problema 
da educação cara, inacessivel, passa o problema 
para as costas da população, que há tanto tempo 
vem sendo sugada através desse processo de ex
ploração e de crise, conjugadas, neste momento tão 
desagradável. Agradeço a V. Ex" a oportunidade 
que me deu de aparteá-lo. Eu, realmente, tenho uma 
concepção do Estado que não será neste aparte que 
poderei enunciar. Eu pretisaria de mais tempo para 
poder apresentar a minha concepção a raspe® da
quilo que o Estado, necessariamente, terá que ser. 
O redesenho, a redefinição do Estado e de suas fun
ções não depende de cabeças individuais. Depende 
de uma estrutura, de um processo histórico em rela
ção ao qual as cabeças individuais, no meu ponto de 
vista, .têm muito pouca ação. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agradeço 
~-apact<uie \/'. ~· e gostariad_e _registrar uma con-
cordância e uma discordância. - · - ·-- - - · · ·· · 

A discordância - algo que acho ser saudável e 
democrático - parte exatamente de um ponto de 

concordância. Penso que estamos de acordo - e es
tamos - sobre o fato de que há trinta anos o Brasil ti
nha uma boa escola pública, o que hoje não tem. 

Eu, por exemplo, sou filho de uma famma hu
milde. Meu pai era ferroviário, mas todos os cinco fi
lhos estudaram, porque na minha cidade era possr
vel estudar em grupo escolar, em colégio estadual 
ou federal. Os filhos dos pobres se formavam. Hoje, 
isso não acontece. Os meus filhos estão em escolas 
particulares. Na verdade, o ensino público no Brasil 
caiu de padrão nos últimos 20, 30 anos. 

Na área da saúde pública, na minha cidade ha
via o famoso Samdu - que acho que existia no Brasil 
inteiro. Havia quase que um médico de bairro, que 
atendia cada casa. Hoje, partimos para o roteiro dos 
grandes hospitais. Mas, além de termos 1.550 hospi
tais ineonclusos no Brasil, o nlvel da saúde pública é 
infinitamente pior do há 20, 30 anos atrás. Ora, caiu 
o nfvel da educação e da saúde públicas, mas o Es
tado brasileiro agigantou-se, alimentado por verbas 
públicas que pareciam intermináveis no Pars da in
flação, porque as verbas de impostos e de repasses 
eram sempre aplicadas nos overs. Embora a infla
ção corroesse o bolso de quem vivia de salário, a si
tuação era até boa para as contas públicas, porque 
elas ficavam sempre maquiadas. 

Penso que é momento de repensar mesmo o 
Estado, de fazer com que o Estado volte suas aten
ções para as missões que lhe são precfpuas e fun
damentais, e que toda a sociedade deseja que ele 
exerça com mais eficiência e eficácia, e, talvez, de 
atrair o capital privado para os setores produtivos da 
economia, fazendo o EStado o papel de regulador -
e não sendo mais o dono do Grande Hotel, de Ara
xá, como é hoje, ou de supermercados, em plena 
Capital do Pafs, como acontece hoje. 

Penso que essa discussão, que é extremamen
te importante, não só o Senador Lauro Campos 
como todos nós vamos ter que fazer, para encon
trarmos um novo modelo de Estado. 

Mas eu queria registrar uma concordância com 
o Senador e Professor Lauro Campos. Alguma coisa 
está errada nas universidades brasileiras e nas insti
tuições de ensino e pesquisa. Por que o professor 
universitário, segundo depoimento do Professor Lau
ro Campos, há dez ou quinze anos atrás recebia um 
salário infin~amente maior do que recebe hoje, e por 
que as universidades brasileiras têm um custo estra
tosfédco_ de US$.1!! mil Q()r_aluno/ano, que é alto em 
qualquer Pars do mundo? Antes. os prolessore<úini~ 
versitários ganhavam mais e as universidades custa
vam menos para o Estado. 
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Ora, onde está o erro? Existem vários. Não va
mos aqui, obviamente, tentar dar uma receita de 
bolo para um assunto extremamente complexo, mas 
há alguns pontos que me parecem ser óbvios. Pri
meiro, não dá para, neste País, o professor universi
tário se aposentar com vinte e cinco anos de traba
lho. Da mesma maneira que não dá para o Deputa
do .e o Senador se aposentarem com otto anos de 
mandato. São coisas óbvias, que temos que ter co
ragem de definir. Eu defendo isso como professor 
universttário que fui. E não estou falando contra a 
minha catenona, ou contra os professores universi
tários. Ao contrário, num País onde a educação é 
um bem tão raro, não é possível que professores 
universttários, que colegas de turma meus - e eu me 
considero ainda relativamente jovem •, Senador Lau
ro Campos, que pessoas que se formaram comigo 
na Escola de Engenharia de ltajubá e que foram dar 
aula estejam aposentados aos quarenta e dois anos 
de idade - porque, para totalizar 25 anos, contam 
também o período de monitoria. 

Falo e cito nomes. Não é possível que os pro
fessores Paulo César Guimarães e José Márcio, por 
exemplo, meus colegas de turma, que têm muito a 
dar a este Pafs, tenham se aposentado aos quaren
ta e dois anos de idade. 

Em Brasma, há centenas, há milhares de pro
fessores universitários que se aposentaram com 25 
anos de trabalho, contando, para isso, o período de 
monttoria. 

Agora, no selar elétrico brasileiro, uma série de 
aposentadorias vão acontecer, porque quem traba
lha com energia elétrica conta o tempo de periculosi
dade, e, neste caso, a aposentadoria é mais precoce 
ainda. 

Num Pafs tão carente de educação, se nós 
aposentamos os professores universttários aos qua
renta ou quarenta e dois anos de idade, o que fazem 
eles? Via de regra, voltam para as universidades. 
Eles, que já estão ganhando um salário abaixo da 
média, indigno até, aposentam-se e acumulam a 
aposentadoria com um novo salário de professor. 

Ora, não seria mais lógico se tivéssemos a co
ragem de implementar uma aposentadoria digna, 
mas no momento certo? AI sim, haveria um salário 
decente. 

Quero fazer uma concordância explícita - o Se
nador Lauro Campos me dá essa chance. t uma 
grande bobagem imaginar que o ensino universitário 
pago resolveria o problema das universidades brasi
leiras. O Senador Darcy Ribeiro demonstrou aqui 
que a eventual contribuição dos alunos no pagamen-

to da universidade não seria suficiente para custear 
2 ou 3% das despesas das universidades brasilei-
ras. 

Porém, não podemos continuar pensando que, 
se enviássemos, teoricamente, todos os universttá
rios brasileiros das universidades públicas para as 
universidades americanas, o custo ficaria mais bara
to para o Brasil. Algo está errado! 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" me permite 
uw.aparte? 

· O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o 
maior prazer, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Concordo, em boa 
parte, com as observações que faz. Mas o que me 
causa estranheza é que, sendo complexo o proble
ma, não se cuide da reforma universitária no seu 
conjunto. As medidas propostas estão sendo isola
das, algumas até úteis, mas não representam a 
coordenação das soluções devidas. Por que não se 
cuida da reforma universttária no seu conjunto? Que 
as universidades estão em crise é fora de dúvida, 
absolutamente fora de dúvida, em todo o Pais. Por 
que não se cuida da reforma no seu conjunto?. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Senador 
Josaphat Marinho, estou absolutamente de acordo 
com V. Ex". Quero inclusive dizer, desde logo, que 
estou preparando uma proposta de lei de autonomia 
universttária para dialogar com alguns reitores de 
universidades, com o Orlando, Presidente da UNE, e 
com algumas instituições que recolhem o sentimento 
médio dos que pensam na Universidade brasileira. 

Estou de acordo que não adianta fazer remen
dos e atacar o problema das universidades brasilei
ras por uma ação isolada, ainda que correta, porque 
não estaríamos corrigindo o problema como um 
todo. E .parte desse problema - estou aqui tendo a 
coragem de dizer - passa pela reforma da Previdên
cia Social, passa por essa existência nefasta de cas
tas privilegiadas no sistema de aposentadoria 

Em um País como o nosso, em um Pafs cuja 
maioria ,dos habitantes é pobre, carente de estudos, 
não pode haver categorias profissionais com privilé
gios no sistema de aposentadoria. Creio que deve
mos ter coragem para alterar essa posição, ainda 
que poltticamente o problema nos traga alguns des
gastes. Porém, concordo com V. Ex" no sentido de 
que a reforma tem que ser muito mais ampla. 

O assunto que nos trouxe a esse tema, e volto 
a ele porque é correlato, é a questão das instituições 
de pesquisa e desenvolvimento. Tenho a convicção 
de que qualquer que seja o modelo de um Estado 
brasileiro, que nasça dessa reforma que estamos 
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discutindo, esse Estado terá que ser reestruturado 
para cuidar melhor de duas áreas: educação e ciên
cia e tecnologia. S.. não conseguirmos fazer o Este~ 
do brasileiro cuidar, de forma mais eficaz, da educa· 
ção e da ciência e tecnologia, todos os outros resul· 
lados serão falsos. 

Na úHima quarta-feira, visitei a Embrapa. Fui 
ao. CPAC e senti, ln loco, o que o jornalista Márcio 
Moreira Alves disse em antológico discurso: "Contra 
a trisfe"ca. tome Dorival caymi; e, contra a desespe
rança, visite o Cpac'. 

A Embrapa, a alguns quiiOmetros do Congres
so Nacional, tem uma centena de técnicos e pesqui
sadores. Um detalhe importante: tem hoje, no Brasil 
inteiro, 2.200 pesquisadores com mestrado e douto
rado. Esse número é significativo em qualquer pais 
do mundo. É potencial, é riqueza, porque traduz in
teligência. Porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
esses profissionais estão sendo mal utilizados ou, 
pelo menos, subutilizados. 

Esses pesquisadores, há 20 anos, chegaram 
ao cerrado e fundaram o CPAC. Não sou técnico em 
agricuHura, sou mutto urbano • não tenho um metro 
quadrado de terra e, portanto, não entendo do as
sunto ·, mas sei que há 20 anos era considerado 
maluco o cidadão que se aventurasse a produzir 
algo no cerrado. 

Contem uma história, Senador Josaphat Mari· 
nho • V. Ex" é testemunha dessa época ·, que Jus
celino Kubitschek, na época da construção de Brasf
lia, trouxe um grupo de japoneses para conhecer 
essa região, onde ganhariam terras para fazer um 
cinturão verde em tomo da cidade. Depois que os ja· 
poneses visitaram a região, foram recebidos em Pa· 
lácio pelo Presidente. O mais velho, segundo a tradi· 
ção oriental, foi escalado para falar em nome do gru
po. Com muita cerimOnia, curvando-se à frente do 
Presidente, disse: 'Presidente, terra é muito ruim!' E 
o Presidente respondeu: "Mas, se a torra fosse boa, 
não precisava de japonês!' 

Se, há 20 anos, a agricuHura era impossível no 
cerrado, hoje são produzidos 41% da soja brasileira, 
com fndices de produtividade aHfssirnos. O cerrado 
brasileiro tem estações climáticas perfeitamente de
finidas, tem água abundante, baixa densidade de
mográfica, tem estradas prontas, inclusive a ferrovia 
que liga Brasma ao Porto de Vitória. Mesmo assim, o 
cerrado brasileiro ainda é basicamente inexplorado. 

O Sr. José Fogaça • Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o 
maior prazer, Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- O meu aparte refere-se 
exatamente ao ponto que V. Ex• está abordando, 

que é o problema de recursos para uma instituição 
capital do nosso desenvolvimento: a Embrapa. Con· 
sidero a Embrapa tão importante, do ponto de vista 
do interesse estratégico nacional, que, na condição 
de Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 
1996, fiz uma proposta na Comissão de Orçamento. 
Essa proposta, de um lado, foi motivo de muito es
panto; de outro, causou reações até mesmo iradas 
por parte de alguns membros da Comissão. A Em
brapa tem problemas. Por exemplo, V. Ex" faz refe
rência a profissionais detentores de mestrado e dou
torado que ali se encontram, inclusive com formação 
no exterior; portanto, possuem o capital humano do 
conhecimento, que é o instrumento mais importante 
dessa época para a formação de riqueza. Mas os 
salários desses mestres e doutores, desses pesqui· 
sadores cientlfiCOS são baixfssimos, do ponto de vis
ta do mercado; salários em tomo de R$600,00, 
R$700,00, R$800,00, embora, se considerarmos a 
média salarial da sociedade brasileira, ainda seja um 
salário razoável. Mas, evidentemente, esse desequi· 
I !brio determina uma fuga, um esvaziamento de qua
lidade dos serviços da Embrapa. Como é possível 
manter técnicos, investigadores, pesquisadores e 
cientistas com esses nfveis salariais? Fiz, então, 
uma propo.ste para que houvesse uma mudança ra
dical na cultura orçamentária do Brasil, que é basi
camente aprioristica, ou seja, achamos que o Orça· 
manto só pode ser controlado antes de ser executa· 
do. Dessa forma, todas as amarras, todas as restri· 
ções, todos os instrumentos de controle do Orça· 
mente são apriorfsticos, determinam rigidamente 
programas, metas e fazem com que cada sigla orça· 
mentária seja definida rigorosamente. Há então um 
estreitamento, uma camisa-de-força, um engessa
menta da atividade administrativa, que vem justa
mente dessa prisão orçamentária. O administrador 
não pode jogar com os recursos competitivamente 
ou eficientemente para ter ganhos na área em que 
atua. É o caso da Embrapa. Como estão rigidamen
te estabelecidos no Orçamento, não há como melho
rar os salários dos seus investigadores e pesquisa
dores cientfficos. Fiz uma proposta, que me pareceu 
no momento ousada, mas que, na verdade, reprodu
zia modelos usados em outros lugares do mundo, 
que era conceder uma verba global à Embrapa, para 
que ela tivesse o poder de administrá-la e a usasse 
entre custeio, salários, investimentos, pesquisa, de 
modo a ter maior eficácia e maior eficiência do ponto 
de vista da qualidade dos serviços prestados. Foi 
uma verdadeira bomba. Os Srs. Membros da Comis
são entenderam que aquilo era nada mais nada me
nos do que um descontrole e que levaria a um des
baratamento dos recursos, que aquilo levaria a uma 
impossibilidade de controle de fiscalização. É o con
trário. A experiência mundial hoje mostra que, quan
do se dá um determinado valor, uma verba fixa a 
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uma instituição como a Embrapa, e condições de 
gerir essa verba segundo a melhor eficiência, se
gundo a maior produtividade, a maior competitivi
dade e a maior qualidade dos serviços que presta, 
o resultado é sempre positivo. Mas isso nós não 
conhecemos no Brasil. Para nós, Orçamento a 
posterlori não existe. Ninguém se volta sobre o 
Orçamento executado no ano anterior ou que está 
sendo executado. Essa é uma cultura absoluta
mente desconhecida do Parlamento brasileiro. 
Não sabemos fiscalizar ou éontrolar o que foi ga~ . 
to e o que foi feito. Só se trata de impor amarras 
ao-que vai ser feito, e o resultado me parece que é 
uma restrição e um engessamento muito grande 
da capacidade de jogar com elementos, com da
dos, com recursos, para obter melhor qualidade. 
Naquela época, propus que a Embrapa tivesse 
esse conjunto de recursos que pudesse adminis
trar, para poder melhorar - quem sabe? - salá
rios, quando tivesse que fazer isso para poder 
competir com a demanda externa que existe des
ses cientistas. Mas o resultado foi uma derrota, ou 
seja, eu fui, naquele momento, derrotado com re
lação à aprovação da minha proposição - a Co
missão de Orçamento não aceitou a minha tese. 
Quero dizer-lhe, Senador José Roberto Arruda, 
que essa preocupação que traz é importante e tão 
importante que nós, dentro daqueles limites escas
sos que o Orçamento tem, procuramos revolucio
ná-lo, mas não conseguimos. Só desejava regis
trar o quanto nós sublinhamos, o quanto nós enfa
tizamos a importância de uma instituição pública 
como a Embrapa no Brasil. Há outra coisa que tal
vez não mude no Brasil, ou seja, a velhice das 
idéias. Millõr Fernandes fez uma afirmação que é 
dura, mas verdadeira: 'Todas as ideologias mais 
velhas, mais antigas, mais superadas, todas as te
ses mais envelhecidas no mundo se aposentam e 
vêm viver os seus últimos dias no Brasil'. Nós so
mos, aqui, o repositório das idéias aposentadas no 
mundo. Eu acho que é isso que acontece em rela
ção ao nosso Orçamento. Obrigado a V. Ex". 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agrade
ço a V. Ex" pelo seu aparte, que oontribui muito para 
esse raciocfnio. Eu me atreveria a dizer, Senador 
Fogaça, que o grande caminho para que se consiga 
isso é exatamente através da lei de autonomia uni
versitária e de autonomia das instituições de ensino 
e pesquisa. Dou um exemplo só a respeito. O Reitor 
T odoro v, que o Prof. Laura Campos conhece bem, 
da Universidade de Brasma, veio ao Congresso, no 
ano passado, com um problema, um ridfculo proble
ma: a Universidade de Brasma tinha no orçamento 
R$260 milhões para pagar débitos trabalhistas. Mas 
com o cuidado que ele, Reitor, teve, esses R$260 
milhões reduziram-se e houve um saldo de R$90 mi-

lhões, porque conseguiu fazer acordos abaixo do 
que era imaginado. Só que, em outra rubrica orça
mentária, faltavam-lhe R$5 milhões para pagar oon
tas de luz, água e os serviços de segurança e limpe
za da Universidade. E ele só desejava pegar, des
ses R$90 milhões que ia devolver para o Tesouro, 
R$5 milhões, para que a Universidade não fechasse 
as portas no final do ano. Quer dizer, ele, Reitor da 
Universidade da Capital do Pais, não tem instrumen
tos administrativos para isso. TIVemos que ir ao Mi
nistro da Educação e ao Presidente da República 
para, através de um ato de Sua Excelência, permitir 
que a Universidade de Brasma pagasse a oonta de 
luz. 

Pior que isso, só o exemplo do Presidente Col
lor: quando quis comprar um carro para o VICe-Pre
sidente da República Itamar Franco, editou uma me
dida provisória, que, se não me engano, não foi 
aprovada até hoje pelo Congresso Nacional. 

Ora, é impossfvel ter uma universidade. uma 
instituição de ensino superior, como a UnS, uma ins
tituição madura; gerenciada, administrada por pes
soas com alto nfvel de formação académica, de ex
periência administrativa, engessada por uma estru
tura burocrática envelhecida. 

E ar, Senador Fogaça, passando por essa ne
cessidade de produzirmos rapidamente o que o Se
nador Josaphat Marinho chama de reforma estrutu
ral no ensino universitário brasileiro, penso que o co
meço é exatamente a lei da autonomia universitária, 
que eu tenho a pretensão de querer extrapolar para 
as instituições de ensino e pesquisa. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador José Roberto Arruda? 

O SR- JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o 
maior prazer, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr- Josaphat Marinho - O meu receio é 
exatamente agora fazer-se uma lei de autonomia 
universitária isolada. Por que não enquadrá-la no 
conjunto da reforma universitária? Note V. Ex" que, 
ao invés de assegurar-se a autonomia, talvez se 
queira estrangulá-la. 

O SR- JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Vamos 
ter essa discussão. Acho absolutamente fundamen
tal que a tenhamos, Senador Josaphat Marinho. 
Com a experiência de V. Ex" e a presença inclusive 
nessa discussão, neste plenário, do nosso sempre 
Senador João Galmon, que poderá nos ajudar com 
as suas idéias e os seus argumentos, acho que to
dos podemos partir para essa discussão. 

O que não podemos mais aceitar é que institui
ções como a UnS, como a Embrapa, fiquem enges
sadas em regras administrativas centralizadas, anti-
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gas, arcaicas, absolutamente inflexfveis, fora de 
qualquer sintoma de realismo q~e elas devem ter. _o 
que desejamos é que a execuçao da adm1n!straçao 
pública, nessas instituições de ensino supenor e de 
pesquisa, tenha a .liberdade de até pagar salá~os 
mais altos, de até fazer parcerias com o setor pnva
do que tragam recursos para o en~ino e a_ pesquisa 
- que hoje praticamente estão pro1b1dos d1sso -, en
fim, de arejar essas instituições. · 

Sr" Presidente, Srs. Senadores, concluo esta 
minha fala dizendo que tenho uma grande dúvida. 
Sei que essa minha afirmação não trará conclusão 
alguma, mas pelo menos terá o mérito de aumentar 
as dúvidas. No Brasil, hoje, é ser progressista, por 
exemplo, defender a reforma agrária; mas não é ser 
progressista defender a reforma do Estado. E af, 
aqui no Congresso Nacional, deparamos com o se
guinte paradoxo: se todos nós estamos convencidos 
- e parece que no diagnóstico temos consenso -
de que o Estado brasileiro se rege por regras abso
lutamente irracionais para os tempos atuais, que o 
Estado brasileiro cuida de coisas em que absoluta
mente a sua presença já é prescindfvel, temos que 
reestruturar o Estado brasileiro para que ele seja 
menor, mais ágil, mais racional, tenha um menor 
custo e, por outro lado, cuide melhor das missões 
que lhe são precfpuas. Ainda que tenhamos legiti
mas discordâncias em relação ao exato modelo do 
novo Estado que se quer gerar, o que é fundamental 
é que o Congresso Nacional discuta, e discuta rapi
damente, tão rapidamente quanto o deseja a socie
dade brasileira, o projeto de reformas do Pafs, que 
passa pela reforma tributária, pela reforma adminis
trativa, pela reforma da Previdência, que não pode 
desejar prejudicar a quem quer que seja, principal
mente aquelas pessoas de salário menor e que dão 
a sua vida ao serviço público brasileiro. O fato é que 
o Brasil precisa criar contornos de um Estado mo
demo, mais racional, mais ágil. 

Este, Sr" Presidente, Srs. Senadores, é o nos
so desejo. E penso que um-grande começo será 
exatamente a flexibilização com a autonomia das 
universidades e das instituições de ensino. 

Registro, finalmente, os meus cumprimentos 
pessoais ao trabalho que a Embrapa fez, através do 
CPAC, aqui em Brasma. Esses cumprimentos se es
tendem ao trabalho da Embrapa em todo o território 
nacional. Acho que é um alerta para que o Pafs não 
perca esse enorme potencial de inteligência que ain
da está no Estado brasileiro, dentro da Embrapa, e 
penso que essa discussão apenas se inicia. 

Ao terminar, peço licença a todos os Srs. Se
nadores para registrar que poucas vezes o Senado 

Federal foi presidido por uma Senadora, o que é si
nónimo de mudança na sociedade brasileira. 

Muito obrigado, Sr" Presidente. 

Dutante o discuJSo do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. Joet de Hollanda deixa a ca
deita da presidéncla, que é ocupada pelo Sr. 
Emitia Fernandes, suplente de Secretário. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
concedo a palavra, pàr 20 minutos, ao nobre Sena
dor Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr" 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a única coisa 
fixa, que não muda, é a lei do movimento segundo a 
qual tudo muda, disse Friedrich Engels. 

Nessas mudanças que estamos, felizmente, 
presenciando todos os dias, encontramos alguns 
pontos de estrangulamento, de paralisação e de cri
se. E é nesse·tnomento que a ação coletiva perde 
os antigos parâmetros. 

A bússola que norteava a dinâmica social se 
quebra; a ideologia, a capa ideológica, a articulação 
que a inteligência humana fez para presidir a ação 
da coletividade se desmoraliza. E a cada momento 
ocorre isso, em cada ciclo isso se repete, com ca
racterfsticas novas, dentro de um novo contexto. O 
contexto que agora entra em crise é muito dHerenfe 
daquele que entrou em crise em 1929. 

É preciso que conheçamos as caracterfsticas 
da nossa crise atual que a dHerenciam da crise de 
1929, que a diferenciam da crise de 1873, que durou 
até 1896, que a dHerenciam da crise de 1863, da 
fome do algodão, e de outras crises, como a de 
1847. Cada crise é a crise de um momento, em que 
a estrutura, as relações, o raio de ação, a globaliza
ção do capitalismo, são diferentes da anterior. 

Na crise de 29, o Estado, o Governo, estava 
fora da crise, tendo se mantido ausente na econo
mia do lafssez-falre, na economia neoclássica, cuja 
estruturação se fez em 1873. Nada tem de novo o 
neoclassicismo. Esses neoclássicos não são novos, 
são de 1873. O velho Marx morreu dez anos depois, 
em 1883. Portanto, escreveu coisas mais recentes 
do que as teses e a ideologia neoclássica. 

A crise de 1929 foi a que ocorreu mais próxima 
a nós tendo durado até 1941. O desemprego nos 
Estad~s Unidos em 1935 era de 25%. A economia 
norte-americana, que desde 1917 era a maior do 
mundo, sofreu uma crise a respeito da qual tanto 
Marx quanto Keynes, os dois grandes pólos opostos, 
com as suas versões, uma, ideológica e, a outra, crf-
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tica do desenvolvimento do capitalismo, diriam a 
mesma coisa: é uma crise de sobreacumulação. 

Nos Estados Unidos, em 1929, foram produzi
dos 5,3 milhões de carros; a década de 20 foi a do 
consumo dos duráveis: geladeiras, telefones, rádios 
etc. Em 1943, quatorze anos depois, apenas 700 mil 
carros foram produzidos. A partir de 1941, o PIB, a 
reoda nacional, já era maior do que o de 1929; mas 
o produto se transformou, ao longo dessa retomada 
do capitalismo, nos anos 30. 

Hitler e Mussolini já haviam iniciado o proces
so, produzindo papel-moeda, com o qual sustenta
vam as obras, os estádios; finalmente, a economia 
de guerra. em 1930 e 1937, fez com que o desem
prego, que na Alemanha atingira 40%, desapareces
se, mediante os gastos do governo e o déficit orça
mentário, coberto por novas emissões. 

Se os Estados Unidos não tivessem adotado 
isso, a partir de 1933, com Roosevelt, e se não ti
vessem decuplicado as despesas do Governo, em 
1939, teriam 9quilibrado o orçamento, neoclassica
mente, mas :eriam perdido a guerra. Equilibra-se o 
orçamento e perde-se a guerra, ou contra um inimi
go externo ou contra o anaHabetismo, as doenças, o 
sucateamento das universidades, dos centros de 
pesquisa, o desemprego. 

Portanto, o capilalismo não aconteceu pela cabe
ça iluminada de ninguém, mas por uma necessidade 
histórica, que encontrou essa grande e profunda crise 
e só pôde sair dela criando uma nova forma monetária, 
o papei-moeda inconversfvel, criando o contrário do 
que havia sido leito, o déficit orçamentário coberto por 
novas emissões, que elevou a divida pública america
na a 120% do PIB americano em 1945. 

Em 1948, tanto na Alemanha quanto no Japão, 
foi dado um calote, igualzinho ao que o Sr. Kandir 
desfechou sobre nós. Na Alemanha, foi no dia 21 de 
junho de 1948. Roubaram tudo, deixando apenas 40 
marcos em cada conta corrente, e disseram que es
tavam dando aquele calote porque aquele dinheiro, 
emprestado do governo, que comprou os títulos da 
divida pública, havia colaborado com Hitler, com a 
sua preparação e o se•J desfecho bélico. 

O que estou querendo dizer é muito simples: 
aquilo que é solução num momento é problema no 
outro. Diz Maurice Godelier, um antropólogo da eco
nomia, justamente isto: o que é racional num mo
mento se toma irracional no momento seguinte. 

Keynes afirma que o governo deve voltar ao 
conceito esquecido, mas importantrssimo, de agen
da, de Jeremy Bentham, e procurar as novas agen
das do mundo daquela ocasião: as agendas do ensi-

no, da defesa, da construção de estradas, da justiça 
e da administração pública, gastando nesses seto
res, a fim de aumentar a demanda efetiva e retirar a 
economia daquela situação. 

O Governo deveria reempregar pessoas, e não 
demitir, como está fazendo agora. A solução, naque
le momento, foi o reemprego de trabalhadores. Hoje, 
o governo norte-americano, que se diz neoclássico, 
neoliberal ou "neonada", gasta US$2 trilhões por 
ano. Tem uma divida pública de US$5 trilhões, tem 
um déficit orçamentário de US$300 bilhões e um dé
ficit na balança comercial, desde 1971, que alcançou 
US$170 bilhões. Só assim conseguem garantir a re
produção da economia capitalista mundial. Se os 
Eslados Unidos não tivessem esse déficit, não im
portassem do Japão, não importassem da Alema
nha, não importassem da França e não se transfor
massem no grande mercado mundial, a economia 
capitalista mundial já teria entrado em crise há muito 
tempo, por falta de mercado, por insuficiência de de
manda. E o que aconteceu? Os Estados Unidos 
transformaram-se no grande mercado que consome 
40% dos recursos naturais e das matérias-primas do 
mundo - 5% da população mundial, que mora lá, 
consome 40% das riquezas. Obviamente isso não 
pode durar para sempre. Mas eles conseguem man
ter aquele padrão antigo - eles é que são antigos 
nesse sentido -, porque o governo não tem nada de 
neoclássico. Quando, recentemente, o Partido Re
publicano ameaçou impor um basta a essa dissipa
ção, a esse gasto fantástico do governo norte-ameri
cano, o governo paralisou durante 23 dias; nem para 
carimbar passaportes havia autoridades norte-ameri
canas no resto do mundo, inclusive no Brasil. Nós 
assistimos a isto: 23 dias de paralisação completa, 
apenas diante de uma ameaça de equillbrio orça
mentário. O que é racional num momento torna-se 
irracional no momento seguinte. 

Então, não estamos escolhendo coisa nenhu
ma. É uma grande mentira dizer que estamos esco
lhendo o emagrecimento, que o Estado - como as 
mulheres bonitas, modernas - tem que ser esbelto, 
que os produtos têm que ser finos, para acabarem 
depressa. Não é isso! O Eslado entrou numa crise, 
porque hipertrofiou as suas atividades, ampliou de
mais a divida pública e o déficit orçamentário. Aca
bou essa dinâmica numa crise em que houve uma 
desproporção do Estado em relação ao· resto da 
economia. É uma crise de desproporção. Em 1929, 
a crise era de excesso de capital, de excesso de 
acumulação, que chegou a produzir, como já disse, 
5,3 milhões de carros, nos Estados Unidos, e esse 
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excesso de capital, de acordo com Keynes e Marx, 
provoca as grandes crises do capitalismo. Essa so
breacumulação existe no Brasil. Existe uma sobre
acumulação de capital baseada, sustentada pelo ar
rocho salarial, pela divida externa, pelos emprésti
mos externos, pelos gastos do governo. Nos Esta
dos Unidos, há grande dissipação: No Brasil, desde 
os anos 50, está o governo associado à produção, 
para produzir o capital privado e levar a economia a 
uma sobreacumulação premaltlra:;:p.,nlérica. 

Diante disso, não vamos dizer que foi o gover
no que escolheu agora emagrecer. Não escolheu 
coisa nenhuma. Adotou um plano que é uma cami
sa-de-força, e a essa camisa-de-força, obviamente, 
tem que corresponder- se o governo reduz os seus 
gastos, se o governo desemprega trabalhadores, se 
o governo demite funcionários, se o governo retira 
recursos da educação e saúde - à queda da infla
ção. A inflação caí, mas, como disse uma jornalista 
argentina visitando o Brasil com o Presidente Me
nem, "na Argentina, a inflação foi derrubada, pero 
todo lo más tamblén". O emprego foi derrubado, as 
indústrias foram sucateadas. É isso que acontece 
com esse plano de emagrecimento. 

Emagrecimento é bom para as mulheres bonitas 
de hoje. Há 50 anos, não era tão bonito ser delgada, 
ser fina. Também esse conceito muda. O conceito es
tético também muda, e muda com a produção. 

O que· vemos agora? A superestrutura política, 
as nossas relações políticas estão ameaçadas de 
entrar num maior nfvel de desmoralização. Por quê? 
Com a proximidade das eleições municipais- como 
eu tinha falado num discurso ano passado, desta tri
buna -, aquelas relações, aquela colagem precária 
entre os diversos partidos, o PFL associado a um 
aparente opositor, o PSDB, com pontos de vista e 
ideologias bastante diferentes, o PMDB, tudo uma 
colagem artificial, essa colagem não poderia, obvia
mente, resistir, por exemplo, à campanha presiden
cial, porque cada um deles tem que apresentar e 
apresentará um candidato próprio, em oposição ao 
do outro partido. E agora, nas eleições municipais, é 
impossível costurar aquele acordo que pareceu ser 
muito fácil na cúpula, nos gabinetes. Estamos vendo 
a Prefeitura de São Paulo ser um !atar de ruptura, 
de discórdia, de descosturamento desse anranjo po
lítico. O povo está vendo essas coisas. E se quer, 
agora, cada vez mais, diante dessa terra que se 
move, da superestrutura política, das relações políti
cas, praticar o fisiologismo. A cola agora não está 
em tomo daqueles interesses antigos que uroiram os 
partidos nas suas coligações eleitorais, que elege-

ram Fernando Henrique Cardoso Presidente da Re
pública. Agora, a união dos partidos, a frente ampla 
se faz através do fisiologísmo, sim. E o próprio go
verno reconhece, quando diz: "De agora em diante, 
não usaremos mais o fisiologismo". Arrependeram
se talvez de terem comprado votos, e as pessoas 
que conseguiram as benesses, os empregos, as ver
bas não apoiaram o governo na votação, por exem
plo, da reforma da Previdência. 

Ao mesmo tempo em que o governo encontra
se numa situação de crise de desproporção, de 
crescimento demasiado, a sociedade encontra-se 

· numa crise de sobreacumulação, e as duas estão 
juntas pela primeira vez na história económica. São 
crises de uma virulência fantástica. 

Não pensemos, então, que através de investi
mentos e da retomada de investimentos se estarão 
resolvendo os problemas, como diz o Sr. Gustavo 
Franco, nos jamais de hoje, sob a manchete "Rea
ção ao desemprego": "Governo deixa combate da in
flação um pouco de lado para investir no crescimen
to da economia". O governo faz isso, porque tem 
que fazer, porque desempregado não vota no gover
no, quem está passando fome não vota no governo, 
quem não tem assistência de saúde não vota no go
verno. A plataforma do governo é exatamente esse 
Plano que aí está. A única conquista real - e isso 
deverfamos analisar com mais tempo - teria sido a 
redução da inflação a perto de zero. Mas a um custo 
FHC que jamais existiu igual no Brasil, a um custo 
FHC que elevou a dívida pública brasileira a R$139 
bilhões, que elevou a dívida externa brasileira, para 
fazer essas reservas e porque a taxa de juros atraiu 
esse capital especulativo, a R$150 bilhões. Para 
manter esse Plano, o custo social é incrível, e o de
semprego não se encontra a 5%. 

No Japão, que é um pais muito mais sério em 
termos de economia, diz Makoto ltoh, em seu livro O 
Japão na Crise da Economia Mundial, que o de
semprego real é 100% maior que o desemprego das 
estatrstica_s. No livro O Fim dos Empregos, o autor 
Jeremy Rilkin diz que a diferença entre o emprego 
real e o emprego das estatfsticas não é de 100%, e 
simde200%. 

Esse IBGE é mentiroso, é falsificador. Vem ar 
agora querer comparar e dizer que o nosso desem
prego é de 5%. Um desemprego de 5% com 52% da 
mão-de-obra no mercado informal - um mercado in
formal cuja dimensão o IBGE, obviamente, é inca
paz de avaliar - e com mais de 40% de trabalhado
res sem carteira assinada. Como comparar essa si
tuação de desemprego no Brasil, imperscrutável ao 
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IBGE, com, por exemplo, o desemprego na Suécia? 
Na Suécia, os centros de reemprego telefonam para 
o trabalhador que está na lista dos desempregados; 
telefona, porque todo mundo lá tem telefone. Se o 
trabalhador desempregado não atende ao telefone, 
eles cortam esse trabalhador da lista de desempre
go, passando a considerá-lo como não querendo tra
balhar ou tendo arranjado outro emprego. 

Aqui, a apuração do desemprego e a situação 
real são completamente diferentes e não podem ser 
comparadas com as de outros países. Fernando 
Henrique Cardoso, ao chegar à França, diz que o 
nosso índice de desemprego é de 5%, quando o da 
Espanha é de 22%. E ainda completa: "Eu reconhe
ço, eu sou modesto, eu não sou, como estão dizen
do, uma ave, um narciso, um pavão. Eles estão en
ganados. • Sua Excelência se refere aos seus ami
gos Francisco de Oliveira e Leandro Konder. Este 
disse que em Fernando Henrique Cardoso a vaidade 
superou a inteligência. São seus dois ex-amigos. 
Francisco de Oliveira trabalhou com Sua Excelência 
durante doze anos no Cebrap. 

Na França, o Presidente da República disse 
que o seu Governo não é tão Deus assim; que, no 
ano que vem, o desemprego estará em 6%, e que 
esse é o seu fracasso. Na Europa, um índice de 6% 
é um sucesso. Se, no Japão, a diferença é de 200% 
entre o desemprego real e o estatfstico, no Brasil ela 
é pelo menos de 300%. 

Eu gostaria de fazer uma rápida referência ao 
que o Tribunal de Contas tem dito em seus relató
rios: 81% dos recursos destinados às crianças não 
foram utilizados. Não há vontade politica para se fa
zerem essas reformas fundamentais. A reforma 
agrária não é feita, porque uma máfia de desapro
priadores compra terras, multiplica por mil o seu pre
ço, e com isso entram na desapropriação terras re
cém-compradas por um e revendidas, desapropria
das por mil. Assim, não há recurso capaz de fazer 
uma reforma agrária. 

E agora o BSnco Mundial afirma que esse pro
cesso, patrocinado pelo Governo, de ampli!lr essa 
crise de emagrecimento, de desemprego, de suca
teamento das indústrias nacionais, secou tanto, en
xugou tanto que até os bancos, que vivem de liqui
dez e que tiveram 14.260% de retomo na década 
perdida, começaram a quebrar. Se os bancos estão 
quebrando, imagine o meu bolso, que já está seco 
há muito tempo, e o daquele que ganha R$112,00 
de salário por mês, que está com o bolso sequíssi
mo! E onde é que o Governo vai enxugar? Não nos 
banqueiros onde o dinheiro sobra, mas nos funcio-

nários públicos a quem recusa 46% de reposição sa
larial e de quem retiram a data-base; vão secar nos 
velhinhos abandonados na Clfnic;a Santa Genoveva 
e na Clínica de Hemodiálise de Caruaru. Dessa for
ma, transforma-se em desastre a prática desse pro
cesso de emagrecimento, de enxugamento e de cri
se da economia brasileira. 

Ao finalizar, eu gostaria de ler apenas um tre
cho do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 

.1995, feito pelo Banco Mundial, em que ele aponta o 
seguinte dado sobre a situação brasileira: 

• a) menor percentagem de gastos em 
educação e saúde em relação à despesa to
tal (3,6% e 5,2% respectivamente). • 

O Senador João Calmon havia proposto 12% 
para a educação. Não adianta a lei, porque, na práti
ca, são 3,6% e 5,2%, respectivamente, para a edu
cação e para a saúde. Assim não há dinheiro para 
nada, nem para a universidade, nem para coisa ne
nhuma. 

"b) mais alta taxa de mortalidade in
fantil por mil nascidos vivos (de cada mil 
crianças que nascem, morrem 57); 

c) maior índice de concentração de 
renda do grupo, onde os 20% mais pobres 
detêm 2,1% da renda nacional, enquanto os 
1 O% mais ricos detêm 51 ,3% da renda (da
dos de 1989);" 

Os 20% mais pobres detém 2,1%. Isso dá 
R$12 bilhões para 20% da população, enquanto os 
banqueiros levam, só no Proer, R$30 bilhões. E di
zem que a renda está sendo redistribulda! Isso é 
uma desfaçatez. E os 10% mais ricos detém 51,3% 
da renda nacional. 

"d) a esperança de vida para mulheres 
e homens no Brasil (69 anos e 64 anos res
pectivamente) é uma das mais baixas do 
grupo." 

Quem está dizendo não é um petista critico do 
Governo, mas o Banco Mundial em seu relatório, o 
Banco Mundial que, ao lado do FMI, colaborou bas
tante para que esse quadro dantesco fosse traçado. 
No entanto, agora, o FMI se horroriza com as crian
ças abandonadas que ele e a economia do luxo e da 
pobreza, uma economia de extremos como é a eco
nomia brasileira, criaram. A sociedade brasileira, em 
conjunto com o Banco Mundial e o FMI, criou dividas 
externas, abandono, concentração de renda, produ
ção voltada para o luxo, carros e mais carros. Bate
mos palmas para mais carros, geladeiras, televiso-
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res e artigos de luxo que obrigaram a formação de 
um mercado de eltte, através da redução dos salá
rios de base, da exclusão de grande parte da socie
dade; batemos palmas como se o 'milagre econOmi
co' do tempo dos militares pudesse ser reestabeleci
do nesta hora derradeira, nesta hora de crise daque
le sistema, daquele auge que agora entra em crise, 
felizmente, porque é um auge perverso, voltado, no 
Brasil, para os artigos de luxo, para a concentração 
de renda, necessariamente, para a exclusão dos re
cursos da saúde e da educação, tudo carreado para 
o capttal centrado no Rio, em São Paulo e nas gran
des capitais do Centro-Oeste. 

O que temos que fazer é mutto mais do que 
isso: temos que lutar para que a produção não vá 
para o espaço, não vá para a guerra, não vá para os 
artigos de luxo - são 50 milhões de carros produzi
dos no mundo por ano; é lazer com que essa produ
ção não seja exportada: BOo/o das laranjas são ex
portadas, 90% dos calçados são exportados. De que 
adianta produzir, se o produto se distancia do produ
tor, toma-se inacesslvel, ou porque é artigo de luxo, 
ou porque é máquina que só capttalista compra, ou 
porque vai ser exportado? 'O que importa é expor
tar", dizem os inconscientes .. 

Diante desse quadro, não temos nada a sau
dar, quando essas indústrias que não vieram nos 
anos 50 agora estão trazendo, para Juiz de Fora, 
Paraná, Rio de Janeiro, as suas unidades de monta
gem. 

Portanto, é muno mais profunda a mudança 
que precisamos fazer, para que a sociedade dos ho
mens recupere ou encontre um pouco de humanida
de. É muito mais. Não é apenas a falência de um 
processo de crescimento movido pelo Estado, para 
salvar o capitalismo da crise dos anos 30. Eric Hobs
bawm afirma que a guerra é uma peça fundamental 
para que se compreenda o capitalismo do brevíssi
mo século XX, e realmente é: foram setenta e seis 
guerras internacionais, como registra Hobsbawm, 
distanciando e destruindo o produto do trabalho dos 
trabalhadores e a outra parte sendo também desvia
da de seu acesso. 

Agora existe o verbo de alguns que dizem que 
agora vamos voltar ao emprego, fazer mais investi
mentos. Mas, se eles disseram que o desemprego é 
de apenas 5%, como é que vamos agora acabar 
com o desemprego, Sr. Gustavo Franco? O senhor 
sabe que 5% é normal na atiVidade econõmico-capi
talista sem crise. Agora vamos sarar, corrigir um de
semprego que não existia, de acordo com o verbo 
falso, as palavras falsas do Governo. 

Agradeço a paciência que V. Ex"s tiveram em 
me ouvir. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. 
S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr' 
Presidente Emilia Fernandes, Sr"s e Srs. Senado
res, trago nesta manhã mais um ponto de reflexão. 
Mas não gostaria de abordar o assunto que me traz 
à tribuna sem antes fazer o registro do orgulho e sa
tisfação que temos de vê-la, Senadora Emilia Fer
nandes, presidindo a sessão nesta manhã, não só 
pelo fato de termos uma mulher, mas também, para 
nós gaúchos, o fato de termos um mulher gaúcha na 
Presidência do Senado. Não poderia deixar de fazer 
esse registro. 

Quero também registrar um outro fato da maior 
importância. Encontra-se no plenário do Senado uma 
das figuras mais queridas e atuantes que o Senado 
conheceu nos últimos anos: o Senador João Calmon. 
S. Ex", na última quarta-feira, foi objeto de uma home
nagem. Lançou um livro que, na verdade, é a tradução 
da sua vida, cujo tttulo é extremamente ilustrativo da 
sua personalidade como homem público. • João Cal
moo, o Balalhador da Educação.' É uma reprodução 
de suas lutas, o que empreendeu pela causa da 
educação no 13rasil. Faço o registro e a minha home
nagem ao Senador João Calmon, aqui presente. 
Que V. Ex" esteja sempre presente para nos lem
brar, a cada dia, o que fez e do quão pouco estamos 
fazendo! 

Sr' Presidente Emília Fernandes, Sr's e Srs. 
Senadores, gostaria de fazer, nesta manhã, uma re
flexão sobre um outro assunto. O Ministro Antonio 
Kandir, até algum tempo atrás, era apenas um técni
co de formação apartidária, ou seja, um homem sem 
uma atuação partidária mais explicita, mais intensa, 
e, portanto, aiQUém que vinha à vida pública com 
certa isenção. É evidente que hoje essa isenção não 
existe, porque é membro de um Partido, foi eleito 
Deputado Federal, tem um parti prls, tem uma opi
nião, Lima inserção definida no processo político. 

Esse tipo de inserção, na medida em que S. 
Ex" é do Governo, na medida em que é do PSDB, 

. na medida em que é ligado ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e agora guindado ao cargo de Mi
nistro do Planejamento, traz, claro, uma reação nor
mal e, portanto, inevitável de criticas ao seu nome. 
Crfiicas que até então não eram lembradas mas que 
o processo politico determina - como eu disse -
inapelavelmente. Em outras palavras, na medida em 
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que alguém vai para a be~inda, para a vitrine, na 
medida em que tem o cargo de Ministro do Planeja
mento, principalmente substituindo um Ministro po
deroso como foi José Serra, isso, de maneira inevi
tável, atrai focos de luz e, ao mesmo tempo, como 
um irmão gêmeo, o foco da critica. 

Entre as críticas mais repetidas ao Ministro An
tonio Kandir, está uma à qual quero fazer referência. 
Não posso deixar de fazer referência a isto, até em 
nome de un~a certa memória politica que creio ser 
importante resgatar a cada momento. Trata-se do 
confisco da poupança, que, a cada momento, se de
seja associar ao Ministro Antonio Kandir. 

Não venho a esta tribuna para lazer um julga
mento do Ministro Antonio Kandir, porque não pode
mos fazê-lo. S. Ex' não sentou sequer na cadeira ou 
ocupou a sua escrivaninha de Ministro do Planeja
mento. Logo, o Ministro do Planejamento Antonio 
Kandir não pode ser criticado nem julgado. O ho
mem público Antonio Kandir, o ex-Secretário de Po
litica EconOmica do Governo Collor, sim, esse tem 
sido objeto de uma atenção especial por parte de 
um determinado viés de discurso oposicionista 

O Governo Collor fez muito mal ao Brasil. E 
não quero aqui só referir essa coisa primária, gros
seira e imediatamente perceptfvel da utilização ne
fasta e corrupta do dinheiro público ou da corrupção 
das estruturas de poder. Não quero me referir aqui a 
essa coisa emblemática do Sr. PC Farias, que isso 
seria um discurso repetitivo, pobre. Já de tão repeti
do, de tantas vezes leito, possivelmente não valeria 
usar o tempo do Senado e dos Srs. Senadores para 
isso. 

O Governo Collor fez mal ao Brasil por uma ra
zão: baseava-se numa falsa premissa, na mentira 
ideológica de que é possfvel que um homem, sem 
nenhuma base partidária, ou seja, não respaldado 
em nenhuma forma de organização popular, não 
respaldado em nenhuma tradição ou concepção po-
1 itico-ideológica da sociedade brasileira; alguém que 
viesse e se apresentasse apenas com a face de um 
jovem de 41 anos, fisicamente vigoroso, de voz fir
me, tonitruante, com um discurso polttico superficial, 
com um carisma fabricado pelo marketlng, mas al
guém que, na sua fragilidade polttico-ideológica, se 
sustentasse em um discurso popufista de direita, 
perpassando o seu discurso sobretudo uma enorme 
indefinição ideológica; ou seja, a crença de que o 
exercfcio do Governo, o exercfcio da Presidência, o 
exercicio do poder presidencialista pode ser feito por 
um homem só, sem base, sem povo, sem conteúdo, 
sem sustentação politica na organização popular, 

numa forma sequer minima de organização popular, 
sem uma forma de organização programática, ideo
lógica, polftica minima por trás de si; que isso fosse 
viável, ou seja, que esse homem, nessas condições, 
poderia governar o Brasil. Não! Mentira! Collor não 
pôde e ninguém pode. 

Não se governa o Brasil com essa superficiali
dade, com essa mentira, com essa fabricação de 
marketing, com essa sofisticada mentira que é a 
construção de uma imagem não- verdadeira de al
guém que poderia, em nome de uma população in
forme, não definida, não ideologicamente organiza
da, salvar o Brasil. Portanto, eu jamais aceitaria par
ticipar de um governo assim. Então, se há uma criti
ca a fazer ao Sr. AntOnio Kandir foi não ter ele per
cebido, ou, pelo menos, não ter tido o processo criti
co suficiente para entender que tudo aquilo era falso 
e redundaria num espetacular fracasso - como re
dundou. 

No. entanto, se faço esta critica ao Sr. AntOnio 
Kandir, não posso criticá-lo pelo confisco da poupan
ça. Não posso e acho que as esquerdas brasileiras 
não podem, a não ser que não haja memónà O con
fisco da poupança foi uma violência, foi um erro, foi 
uma tragédia, mas o autor dessa tese não foi o Sr. 
Antônio Kandir; os autores dessa tese não foram os 
economistas do Governo Collor, nem mesmo a Sr" 
Zélia Cardoso de Mello. 

Os grandes autores da tese do confisco da 
poupança, no Brasil, se há respeito à memória e à 
verdade, foram as esquerdas brasileiras, às quais 
me integrei viva e atuantemente nos anos 70 e ao. E 
participei dos debates com os economistas. Os eco
nomistas que fizeram a nossa cabeça, a nós, polfti
cos eleitos, defendiam com veemência a tese do 
confisco da poupança. 

O Sr. Lauro Campos - V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Se V. Ex' me permitir, 
vou fazer uma demonstração do que estou dizendo. 
É evidente que se V. Ex' ainda não ouviu a demons
tração, possivelmente não poderá fazer a avaliação 
necessária e importante para a sua intervenção. 

O Sr. Lauro Campos - Mas talvez a minha 
contribuição possa ajudar nessa sua demonstração. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Bem, se V. Ex' deseja 
fazer o aparte sem que eu tenha feito a exposição, 
com todo prazer concedo-lhe o aparte. 

O Sr. Lauro Campos - Eu gostaria. Primeiro, 
para dizer que não tenho nada a justificar. Todos 
aqueles que me conhecem sabem que critiquei to
dos os planos de enxugamento, de redução dos 
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gastos públicos, de política cambial, de arrocho sala
rial que foram articulados a partir do dia 28 de feve
reiro de 1986. Mas, para ser breve, eu gostaria de 
esclarecer que o Professor Kandir, o Dr. Kandir, o 
Ministro Kandir, o Deputado Kandir é tido e conside
rado ou já foi chamado de 'a indústria de produção 
de idéias'. É essa fertilidade que encanta aqueles 
que o cercam. Não tenho a menor intimidade com 
ele, nunca tive e não o conheço. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Como eu não tenho, 
Senador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos - Pois bem, essa idéia 
não deve ser atribuída, me parece, à esquerda bra· 
sileira. Eu sou... -

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Bem, V. Ex" está en
trando, em seu aparte, naquilo que é preciso de
monstrar. Se V. Ex" me apartei a para negar o que 
eu ainda não demonstrei, parece-me ... 

o Sr. Lauro campos - Se V. Ex" não quer o 
aparte ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Eu quero o aparte. 
Mas eu pediria que V. Ex" me aparteasse depois 
que eu fizesse a exposição. V. Ex" me disse que da
ria uma contribuição, independentemente da minha 
demonstração. Mas V. Ex" está tentando me con
testar sem ter me ouvido. Af fico reduzido à seguinte 
opção, ao seguinte dilema: dou-lhe o aparte, por cor
tesia, para que V. Ex', antes de eu falar, tente des
montar o meu discurso; não lhe dou o aparte agora, 
mas depois, para que V. Ex", baseado na minha ar
gumentação, contribua melhor, porque a sua contri
buição será melhor se for após o aparte. 

De qualquer maneira, dou-lhe o aparte. V. Ex" 
falou 40 minutos antes de mim e agora dou o aparte 
a V. Ex•. _ 

O Sr. Lauro Campos - Falei regimentalmente 
por 40 minutos. Estou pedindo um aparte regimental 
também. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex" tem o aparte. 
O Sr. Lauro Campos - Não estou querendo 

desmontar o seu discurso, mas apenas contribuir, 
com uma informação. Se V. Ex" me permite, é só 
para dizer que no dia 21 de junho de 1946, o Sr. Kar1 
Deutsch, um monetarista, aplicou um plano de con· 
fisco igualzinho ao praticado aqui, no Governo Coi
ler. Inclusive, a quantia deixada nas poupanças e 
nos depósitos bancários foi aproximadamente a 
mesma: lá foram deixados 40 marcos para cada ale
mão; aqui, foram deixadas 50 unidades monetárias 
para cada brasileiro. A origem, então, é monetarista; 
o pai chama-se Kar1 Woijgang Deutsch; a data de 
aplicação, 21 de junho de 1948. O Deutsch moneta
rista não era de esquerda. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado, Se
nador Lauro Campos. A erudição e cultura de v. Ex' 
é algo que não pode ser omitido nem excluído. E:> 
qualquer pronunciamento essa erudição e essa con
tribuição em muito ajudam. 

O fato de termos, no após-guerra, em um go
verno democrata-cristão da Alemanha, esse tipo de 
projeto econOmico não elimina o lato de que a es
querda brasileira, nos anos 70 e 30, principalmente 
após 82, quando houve a crise da dívida externa 
brasileira, elaborou, sustentou e defendeu um dis
curso - e estão ar os documentos, os registres, e só 
por uma questão de mspaito pessoal não menciono 
os nomes, porque isso implicaria, neste momento e 
nesta hora, que ficássemos fazendo tentativas de re
cuperar coisas do passado, que não têm sentido e 
nem lógica para o momento presente. 

O que quero recuperar do passado não são as 
responsabilidades, os defeitos, a participação deste 
ou daquele nominalmente. O que quero recuperar 
do passado é o fato de que a esquerda brasileira 
abraçou, com entusiasmo e com vigor, a idéia de 
que confiscar poupança era algo necessário ao Bra
sil. Isso ninguém me disse. Participei dos debates
eu estava neste Congresso em 1982 -, participei dos 
seminários promovidos pelo Dr. Ulysses Guimarães 
com economistas da esquerda brasileira. 

Eu fazia algumas perguntas tímidas, como um 
Deputado que iniciava, porque eu tinha algumas dú· 
vidas sobre aquela tese. Mas a tese era a de que o 
overnlght, que era a grande ciranda financeira da
quele momento, significava um enriquecimento enor
me e descontrolado dos setores improdutivos, dos 
setores financeiros do Pafs; que determinava uma 
distribuição perversa da renda e, sobretudo, que le
vava a uma coni:entração de riqueza, de poder nas 
mãos do setor financeiro. 

_ Do ponto de viste do modelo político, econo
mistas de esquerda diziam que a preservação desse 
tipo de modelo financeiro signifiCava, através de 
uma rolagem diária do capital e de uma desproteção 
da renda oriunda do trabalho, uma guerra do capital 
contra o trabalho, uma guerra da produção, da espe
culação contra a pr9dução, que era produto de uma 
visão capitalista escorchante e selvagem; que era 
uma forma de apropriação do capital produtivo. 

Portanto, não só havia uma critica severa ao 
medeio financeiro estabelecido no Brasil pela políti
ca econOmica do Sr. Delfim Netto, pela politica eco
nOmico-financeira do governo militar, como havia a 
transposição disso para uma concepção dialética 
marxista de que isso era, sobretudo, o cerne de uma 
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luta entre o capital e o trabalho e de que ar estava 
notoriamente uma questão básica da luta de elas-
ses. 

Esse discurso eu ouvi, foi repetido e transfor
mou-se em pronunciamentos reproduzidos no Con· 
gresso Nacional por Deputados que tiveram as suas 
fontes ideológicas hauridas dos discursos da es
querda brasileira. 

Erro? Acerto? Não creio que esse é o tipo de 
lev<i;_l)tamento ou análise que deva ser feita agora, 
nem sequer estou jogando pedras nesses erros co
metidos, até por uma razão: porque reproduzi essas 
palavras com a veemência e a convicção que me foi 
produzida, ou que recebi, ou que percebi e que assi· 
milei nos debates. 

De modo que eu seria alguém dando um tiro 
no próprio pé se eu viesse a dizer aqui que quem fez 
Isso, quem agiu assim, quem sustentou esse discur
so era idiota. Não! Fui um deles. 

No entanto, não é passivei esconder determi· 
nados fatos. À época do confisco da poupança no 
Governo Collor, o então Deputado César Maia -
aliás, quero dizer que o respeito muüo; é um homem 
inteligentrssimo, é um homem da melhor qualidade 
do ponto de vista da sua formação intelectual e não 
tenho dele a visão que a mfdia faz em tomo da sua 
figura corno Prefeito do Rio de Janeiro ·, chegou a 
apoiar aquela proposta, sustentada pela Ministra Zé
lia Cardoso de Mello, assim corno outros economis
tas com formação na esquerda o fizeram, principal· 
mente na área trabalhista e pertencentes à socialde
mocracia, quando chegaram a dizer que aquela ati· 
tude poderia ser uma sarda. 

Sr" Presidente Emília Fernandes, Srs. Senado
res, havia um entusiasmo enorme com relação a 
esse discurso. E me recordo perfeüamente de um 
episódio ocorrido quando se elaborou o chamado 
Programa Brasil, do então Senador T eotonio Vilela, 
o pai- figura respeitabilrssima e inesqueclvet com a 
qual a vida me ~u condições de conviver no Sena· 
do e no Congresso Nacional, além de Afonso Arinos, 
João Calmon, Pompeu de Souza e outros. Lembro
me que este Programa foi elaborado para se contra· 
por ao governo milHar de então e era levado pelo 
Pais através da figura honorável do Senador Teoto
nlo Vilela. 

S. Ex' estava errado? Se estava, eu também 
estava, porque sustentei o seu discurso. E uma das 
propostas do Programa Brasil era exatamente a 
transtormação dos tftulos públicos federais em bô
nus de guerra, embora o nome não fosse esse. Ou 
seja, o confisco da poupança, porque as contas re-

muneradas se lastreavam em títulos públicos fede· 
rais. 

Confiscar os tftulos públicos significava confis
car a poupança nacional. E aquilo era, na verdade, 
uma guerra dos trabalhadores contra o capital escor
chante, selvagem, da exploração desumana de 
quem produz por quem especula. É, portanto, o úni· 
co ponto - vejam b;;m, é isso a que quero me referir 
- de toda a vida do Sr. Antônio Kandir que não po!r 
so crnicar, e ninguém da esquerda brasileira pode 
fazê-lo. Não é ético, não é sadio, do ponto de vista 
moral, e é mesquinho do ponto de vista politico. 

Rcar chamando a atenção para o fato de que 
ele foi de um Governo como o de Collor, que tanto 
mal fez ao Brasil, é uma coisa; agora, acusá-lo de 
ter feito parte naquele processo de confisco da pou
pança é, no mfnimo, uma hipocrisia. É hipócrita 
aquele que diz que está errado, que acusa quem fez 
aquilo que sempra defendia. 

Quem sempre defendeu o confisco dos trtulos 
públicos e de todo o lestreamento da poupança e da 
ciranda financeira pode criticar absolutamente tudo 
no Sr. AntOnio Kandir, inclusive essa incapacidade 
de perceber o quão frágil e deformada era a estrutu· 
ra que sustentava o Governo Collor. Mas, quanto ao 
confisco da poupança, desculpem-me, não podem, 
porque pregaram esse entendimento, defenderam
no e achavam que era uma guerra do trabalho e da 
produção contra o capüal escorchante e improdutivo. 

Não tenho nenhuma dúvida, hoje, de que isso 
foi profundamente equivocado. Mas quero dizer que, 
antes de criticar o Sr. Antônio Kandir, tenho que ta· 
zer esta autocrltica, para dizer que tanto ele quanto 
todos nós estávamos profundamente equivocados. 
E se tudo o que o Sr. Fernando Collor fez merece 
critica e desaprovação, esse também é o único pon
to do seu programa de governo que as esquerdas 
sempre pregavam e apoiavam, e que ele, segura· 
mente, retirou dos programas sustentados pela es
querda brasileira. 

Timidamente, em meio àqueles debates, lem
bro-me que um Deputado Federal perguntou: -
"Mas, ao confiscar essa chamada divida mobiliária, 
que lastreia os fundos financeiros dos bancos, não 
estamos fazendo ar alguma coisa que venha a atin· 
gir duramente a classe média brasileira?" Porque os 
tltulos nada mais são do que empréstimos dos ban
cos ao Governo: os bancos dão o dinheiro e rece· 
bem tltulos. 

Mas onde os bancos vão buscar esse dinheiro, 
para esse giro dos tltulos? Os bancos vão buscá-lo 
na poupança pública, nas contas remuneradas, nos 
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fundos de investimento, enfim, no dinheiro que é não 
só dos grandes capitalistas nacionais, mas desse 
amplo espectro da classe média brasileira que, 
como todos nós, tinha a sua conta remunerada, ti
nha a sua poupança, tinha os seus fundos de inves
timento. 

Portanto, isso atingia, disseminadamente, rami
ficadamente, toda a sociedade brasileira. E um De
puiado Federal fez esta pergunta: - "Mas não va
mos, por acaso, atingir uma parcela significativa da 
classe média que pode se voltar contra nós, por ter
mos feno Isso?" E alguém disse: - "Não! Será uma 
parcela apenas daqueles que sobrevivem da espe
culação e da ciranda financeira. Os pequenos assa
lariados, os setores de baixa renda não têm conta 
remunerada. Essa população marginalizada que tra
balha, que recebe salários baixos, não tem conta re
munerada, não tem proteção da especulação finan
ceira. Logo, estaremos fazendo justiçai" 

E esse foi um dos programas básicos da es
querda brasileira. 

O Economista e Professor Lauro Campos nada 
tem com isso, porque estou me referindo àqueles 
economistas que traziam para nós, então Parlamen
tares do chamado "Grupo Autêntico", a linguagem e 
o discurso que re. ·~duzíamos na tribuna do Con
gresso Nacional. 

Registro aqui que tenho a maior isenção em 
criticar o Sr. Antônio Kandir a cada passo, a cada 
erro que cometer. Só não vou permitir que se ponha 
em cima dele, como se fosse um fardo só seu, aqui
lo que é um fardo de todos nós. Ou seja, quem pre
gou, quem defendeu o confisco da poupança foi a 
Oposição braSileira na primeira parte da década de 
80, e o fez com uma veemência e com uma convic
ção que me empolgou e que empolgou, inclusive, 
um homem do talante, da dimensão pública de um 
Teotonio Vilela, cuja memória tem que ser perma
nentemente reverenciada pelo País. 

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

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mais uma vez, con
cedo um aparte a V. Ex", com muna honra e com 
muito prazer. 

O Sr. Lauro Campos - Eu só gostaria de escla
recer que o termo empregado por V. Ex" "a esquerda 
brasileira" é um tanto impreciso, generalizante. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Isso é verdade, reco
nheço que é verdade. Entre as esquerdas, havia 
muitas esquemas; enuanças mulfo diferenciadas~

o Sr. Lauro Campos - Apenas para esclare
cer que, do meu ponto de vista, por exemplo - e 

sou marxista, li O capital quatorze vezes, fora todas 
as outras obras de Marx, a quem considero o maior 
filósofo, o maior pensador que já houve na história 
da humanidade -, o que acontecia era o seguinte: a 
crise era de sobreacumulação. Quando isto ocorre, 
o capftal foi acumulado velozmente durante muito 
tempo, a taxa de lucro cai; assim, o dinheiro vai para 
a especulação ou vai para a Bolsa - aí os títulos da 
Bolsa sobem. Então, ou uma coisa ou outra aconte

. ce. E aqui, no Brasil, foi por especulação. Quer di
zer, o lucro passou a ser lucro não-operacional, lu
cro obtido na especulação. O problema não estava 
lá nos 75%, por exemplo, que os banqueiros leva
ram em 1989 como pagamento da dívida pública 
brasileira - 75% das receitas do Governo. Ficou um 
Governo de 25%. Por quê? Porque o problema esta
va na produção, e ria produção não se tem coragem 
de mexer - na estrutura da produção e da proprie
dade. E nunca concordei com isso - para mim, mo
netarismo é coisa de superfície -. nunca concordei 
que medidas monetárias pudessem simplesmente 
superar os nossos problemas. Reconheço, embora 
nunca tenha apoiado, que naquele momento - o 
que é racional num momento se toma irracional em 
outro - o capitalismo brasileiro, que criou essa so
breacumulação, essa especulação e essa ciranda fi
nanceira, do qual os próprios capitalistas e comer
ciantes se beneficiaram, porque eram portadores de 
tftulos da dívida pública, não nos tenha deixado com 
opções muito amplas. Prefiro a critica ao sistema à 
crítica às pessoas, que são meros portadores das 
relações sociais em que estão inseridas. Muito obri
gado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Professor 
Lauro Campos. Eu não poderia concordar mais com 
V. Ex". Acho que, de fato, cada momento tem a sua 
racionalidade, a sua circunstância e as suas condi-

-Ções. 

V. Ex" cftou Maurice Godelier, que também é 
um autor que conheço e que tem essa visão de que, 
principalmente em economia, o que vale para um 
momento não vale para outro. E foi exatamente isso 
que eu disse ao Presidente Hamar Franco. Na época 
eu era Presidente Nacional do PMDB, uma Presi
dência que tive por um tempo muno curto e fulmi
nante, mas que procurei exercê-la com dignidade. 
Às vezes eu era chamado ao Palácio, como Presi
dente Nacional do Partido, e lembro-me que, na 
época, o Senador Itamar Franoo, então Presidente 
da República, fez um pronunciamento dizendo que 
queria que o Brasil voltasse ao New Deal, de Roo
seveit, que era crescer com base nos investimentos 
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públicos. Não citei Godelier, mas lhe disse que aqui
lo que talvez tenha valido para os Estados Unidos, 
para o tipo de estado vigente nos anos 30, não se 
aplica ao estado dos anos 90. Ou seja, a prolffera
ção do dinheiro, da moeda, num perlodo em que o 
Estado ainda é enxuto, pequeno, não é só algo bom, 
sadio, mas necessário. E John Maynard Keynes es
tava certo nisso, embora na época fosse tachado 
como alguém que vinha a desviar o rumo da revolu
ção, do processo revolucionário, que era a troca evi
dente de uma classe dominante por outra; embora a 
esquerda ortodoxa dissesse que o que vinha a fazer 
Keynes era, simplesmente, salvar o capitalismo. 

A verdade é que a esquerda brasileira e a in
ternacional sempre se incorporaram nessa visão de 
que o investimento do Estado é a base de alavanca
gem da economia, de aceleração da produção, da 
geração de emprego. Isso foi verdade nos anos 30, 
nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 
70, e fracasso e fraude nos anos 80 e 90. 

Esse Estado, que era um mecanismo de distri
buição de renda, passou a ser o contrário: um meca
nismo concentrador de renda O Estado brasileiro, 
nos anos 80, diminuiu a rende dos mais pobres e 
aumentou a renda dos mais ricos, por um processo 
inflacionário, no qual quem tinha capital preservava
o na ciranda financeira e quem vivia de baixo salário 
via-o esmilinguir-se no dia-a-dia da perda do valor 
da moeda. 

V. Ex' tem razão, Senador Lauro Campos: o 
que vale para uma época não vale para outra. De
fender agora um modelo keynesiano de economia é 
desconhecer que estamos no final dos anos 90 e 
que esse modelo de Estado se esgotou, até porque 
deu certo. 

o Estado brasileiro foi brilhante nos anos 50, 
60 e 70, mesmo no perlodo da ditadura militar, por
que investiu numa rica e modema infra-estrutura de 
telecomunicações, a melhor da América Latina - o 
Brasil causou inveja por isso. E é preCiso reconhecer 
que isso ocorreu durante o governo militar. 

Esse mesmo Estado, no Governo Juscelino 
Kubitschek, era acusado de tudo. Se fôssemos re
produzir agora os jornais da época contra Juscelino 
- meu Deus! - talvez houvesse uma comoção na
cional, porque Juscelino hoje é respeitado e o que fi-

cou da sua imagem e da sua memória é algo extre
mamente positivo. Mas Juscelino aderiu ao modelo 
keynesiano: investiu em Fumas, em Três Marias, em 
BrasCiia, na expansão das estradas para viabilizar a 
indústria automobillstica nacional - gastos públicos, 
investimentos públicos, para alavancar e acelerar o 
desenvolvimento da economia. Deu certo? Deu cer
to, sim! O Brasil e a lndia talvez tenham sido as eco
nomias mais estatizadas no Terceiro Mundo do 
após-guerra. O Brasil foi um pais estati7.'1j'lo na sua 
economia, e isso foi extremamente positivo. Porém, 
como diz o Senador Lauro Campos, o que é rac!onal 
numa época não é racional na outra, reproduzindo o 
pensamento de Godelier. 

A essas alturas, não me cabe fazer nenhuma 
defesa do Sr. AntOnio Kandir, o qual não terá aqui 
nenhuma defesa que não mereça; também não terá 
aqui nenhuma acusação ou crftica que não mereça. 
Nem estou aqui sequer dizendo que aquele opera
dor do Governo Coilor foi competente ou foi brilhan
te. Penso que não o foi, porque tudo aquilo redun
dou num grande fracasse. Tenho todas as criticas a 
fazer ao Sr. AntOnio Kandir. 

Mas, pelo amor de Deus, quando lembramos 
o pecado dos outros, é bom também batermos um 
pouco no peito e lembrarmos os nossos pecados, 
para que as coisas não fiquem passando para a 
opinião pública como irresponsabilidade, como 
discurso de politico que não respeita a verdade, 
porque isso desmoraliza as nossas posições, o 
conceito do Congresso, levando, depois, ao que 
vemos nas pesquisas: o último lugar em credibili
dade da opinião pública. 

Criticar, sim, por que não? Acusar, sim, porque 
é necessário, quando Isso faz sentido e tam funda
mento na verdade. No entanto, jogar palavras ao 
vento, como se tivéssemos passado uma borracha 
no passado, apagando tudo o que aconteceu ape
nas há alguns anos, confesso que não me sinto bem 
com isso. Começa a me dar uma ansiedade de re
posição da verdade, que é ao que estou satisfazen
do, nesta manhã, na tribuna do Senado. 

Obrigado, Sr" Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Sr"s. e Srs. Senadores, neste momento, gostaria
mos de registrar a presença, nas galerias da nossa 
Casa, de uma comissão de professores universitá-
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rios, das universidades federais, que, como todos 
sabem, estão em greve desde o dia 16/4/96, o que 
tt>m sido, inclu~ive. preocupação nossa, dos Sena
dores, manifestada através de pronunciamentos, de 
discussões na Comissão de Educação e, inclusive, 
levada ao Ministro da Educação em audiências re
centes. 

. Esperamos seja dado um retomo, o mais breve 
passivei, para o encaminhamento e a solução desse 
impasse, uma vez que professores, alunos e a so
ciedade, em geral, deste Pais, estão sendo profun

damente agredidos com o silêncio, com a ausência 
de uma busca efetiva para a resolução desse pro
blema. 

Os professores aqui presentes, representantes 
do comando nacional de greve, manffestam o desejo 
de um contato direto com os Srs. Senadores presen
tes a esta sessão. 

Portanto, deixo o apelo para que possamos, 
tão logo seja conclufda a sessão, dialogar com es
ses professores, que, tenho certeza, trazem os sen
timentos de toda a categoria. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.466, de 4 do corrente, publicada em 
5 de junho de 1996, que 'autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Encargos Rnanceiros da União - Recursos sob Su
pervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordi
nário até o limite de R$8.000.000.000,00, para os 
fins que especifica". 

De acorde com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

SENADORES 

Suplentes 

José Fogaça 
Ronaldo Cunha Uma 

Bello Parga 
Francelina Pereira 

PMDB 

PFL 

Nabo r Júnior 
Marluce Pinto 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

PSDB 

Lúdio Coelho José lgnácio Ferreira 

PSL. 

RomeuTuma 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Lima Netto Paulo Cordeiro 
Saulo Queiroz Samey Filho 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 

Antônio do Valle Oscar Goldoni 

Bloco (PPBIPL) 

Roberto Balestra Carlos Airton 

PSDB 

Yêda Crusius Zé Gerardo 

PCdoB 

Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

PPS 

Sérgio Arouca ·· Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 7-6·96- designação da Comissão Mista; 
Dia 10-6-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 10-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 19-6·96- prazo final da Comissão Mista; 
Até 4-06-96 - prazo no Congresso Nacional. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 

Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Oficio n• S/50, de 1996 (n°1.673196, na origem), en
caminhando, nos termos da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, manffestação daquele Ór
gão relativa à solicitação do Governo do Estado do 
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Rio de Janeiro, para que possa emitir Letras Rnan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFTRJ, cujos recursos serão destinados ao Qlrõ da 
Dívida Mobiliária, vencfvel no 2° semestre de 1996. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

· O SR. PRESIDENTE {Emilia Fernandes) - A 
Prlisidência comunica também ao Plenário que, ·em 
virtude da homenagem presi<i<Ja pelo Senado à 
Rede Manchete na sessão do úttimo dia 5, declara 
atendida a finalidade do Requerimento n• 1.489, de 
1995. 

A matéria vai ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) -

Agradecendo a presença de todos, reitero a solicita
ção fefta anteriormente aos Senadores que aqui se 
encontram, para que possamos dialogar com a rep
resentação dos professores das universidades lede-
rais. 

Obrigada. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A 
Senadora Benedita da Silva enviou discurso à Mesa, 
para ser publicado, na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendida. 

A SRA. BENEDrrA DA SILVA (PT-RJ)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, · 

Estamos sofrendo de um mal doloroso. Todos 
os dias brasileiros, na cidade e no campo, estão 
chorando perdas irreparáveis vítimas da violência. 

São pessoas que na maioria das vezes não co
nhecemos, mas que acompanhamos o destino atra
vés de notas frias publicadas diariamente pelos jor
nais. Mas apesar da frieza e da indiferença, qual
quer um de nós, com o mfnimo de sensibilidade, so
fre ao ler estas notas. 

São casos distantes. Vidas que são interrompi
das hora em um bairro, hora em outro. Hora numa 
cidade, hora noutra. 

São exemplos que podem acontecer a qual- · 
quer momento e em qualquer lugar. 

A gente lê a notrcia e se preocupa. A violência 
está aumentando, pensamos. Continuam agredindo, 

ferindo e matando as pessoas por qualquer motivo. 
Ninguém está em segurança. 

E assim acontece todos os dias. A brutalidade 
se incorporou de tal forma ao nosso cotidiano que já 
perdemos as contas. A morte de 30, 40 ou até mes
mo setenta pessoas, em um único fim de semana, 
não nos impressiona mais. 

Olhamos para os números e pensamos: esta 
situação está ficando insuportável. Algúém tem que 
fazer alguma coisa para acabar com issó! 

Esta a nossa reação. 
Mas é só. 

No outro dia começa tudo de novo. As vitimas 
vão se somando e nós pouco ou nada fazemos para 
mudar esse estado de coisas. · · · 

Mas a violência mantém seu ritmo apressado, 
infectando cada vez mais pessoas. São gerações de 
agentes que, sem descanso, seguem .~ontaminando 
as pessoas com o medo e a insegurança. 

É triste constatar que estamos lidando com um 
mal corrosivo, persistente e que desafia a evolução 
do ser humano. Quanto mais pensamos em crescer 
espiritualmente, sempre acontece mais um exemplo 
para abalar nossas convicções. 

Tem sempre um triste caso a nos lembrar que 
ainda temos muita coisa pela frente, até que a selva
geria e a irracionalidade possam ser banidas de nos-
sas memórias para sempre. · 

Essa é a dura realidade que vivemos hoje. A vio
lência mata crianças jovens e aduttos sem distinção. 
Mata em casa, no trabalho, nas ruas, de dia, de nofte, 
com ou sem motivo, sem que se possa lazer nada. 

É como se estivéssemos nus, sem proteção, 
24 horas por dia. A cada instante exposto, a mercê 
da própria sorte. É exatamente assim que a maioria 
dos brasileiros se sentem hoje: com a alma seqües
trada, refém da criminalidade. 

São tantos os exemplos dessa barbárie que 
aos nossos olhos passam como um filme. É como 
se fosse uma estória que imaginamos longe de nós, 
em outro pais. 

É preciso que ela apareça de repente, invadin
do noss corpos, sujando a nossa roupa, interrom
pendo o nosso convívio com pessoas próximas, 
queridas, para que as luzes se acendam. 
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É assim com um assalto na rua, com um aci
dente de trãns~o. com um assassinato ou com um 
massacre. A revolta é a mesma, mas alguma coisa, 
com certeza, vai mudando dentro de nós_ 

A indignação vai se somando, se desenvolven
do, como um câncer. 

. Um tumor maligno que sabemos ter um dia que 
enfrentar. 

Minha angústia é saber quando nossas institui
ções vão encarar com determinação esse desafio. 
Não quero agora falar de comissões de estudos, dis-
cutir leis ou estimular outras providências. . · 

Quero saber se ainda nos resta alguma espe
rança. 

Quero saber se ainda nos restou algum prestrgio 
de solidariedade- Eu preciSO saber, sentir, se ela ainda 
está viva ou se já sucumbiu em meio a esse caos. 

Eu tenho fé, mas estou inconformada. 

Os resuttados de nosso trabalho são insatisfa
tórios. A violência é uma doença que exige trata
mento intensivo, sem descanso. E nisso nós temos 
falhado. 

Os exemplos se multiplicam à sombra da impu
nidade. Os culpados escorregam por entre nossos 
dedos se esquivando das regras, da autoridade e da 
justiça. 

Só nos resta é a ausência, o sofrimento e a 
dor_ A punição, sabemos, é um consolo menor. 
Nada devolve uma parte machucada, arrancada, eli
minada, destru[da, tirada de nós, do nosso conviVia. 

Estou aproveitando esse momento, fugindo as 
regras, não para propor, criticar ou discutir. O que eu 
quero é mexer, estucar cada um de vocês e pergun
tar. o que temos fe~o para mudar esse estado de 
coisas? 

Não quero imaginar que o sofrimento de alguns 
seja como urna pen~ência que todos tenham que 
pagar. Não quero llcredttar nisso_ 

Quero acredttar que podemos vencer essa luta. 

A violência se combate no dia a dia e em mui
tas frentes_ 

Primeiro temes que vencer o desafio da sobre
vivência. 

Temos que garantir um mrnirnc de dignidade 
para o conjunto de nossos trabalhadores. E a digni
dade está em viver com. alimento, casa, roupa, edu
cação, saúde, trabalho e esperança_ 

Esperança sim, porque sem ela não vislumbra
mos o futuro-

Quem não se vê no futuro não faz projetes, 
não se anima, é indiferente_ 

O segredo do combate a violência está em 
acabar com o vrcio, com a ignorância, com a misé
ria. E esta é urna tarefa que podemos enf~entar. 

É importante lembrar ainda a falência de nos
sas instituições-

Se sofremos um acidente não temes um aten
dimento médico decente_ 

Os equipamentos são insuficientes nos hospi
tais. Fatta pessoal, remédios. E a dor continua 

Nossas crianças estão desamparadas. Em seu 
abandono acabam se expondo a todo tipo de viola
ção. A fatta de comida, de casa, de educação, de 
saúde, são formas de discriminação que acabam re
sultando nas mais deprimentes demonstrações de 
agressão ao ser humano_ 

Urna brutalidade que não derrama sangue, 
mas destrói o esprrtto, afugenta a alma. 

Todo dia é dia para pensarmos um pouco so
bre isso. 

A SRA- PRESIDENTE (EmRia Fernandes) -
Nada mais havendo a tratar, a presidência vai encer
rar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12h20min.) 
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Ata da 88!! Sessão não deliberativa 
em 1 O de Junho de 1996 

2B Sessão Legislativa Ordinária, da 5Q!I Legislatura 

Presidéncia dos Srs. Va/mir Campelo e Nabor Júnior 

(Inicia-se a sessão às 14h30min.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - De
claro aberta a sessão. 

- Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. 

Sobre a mesa, expediente que passo a ler. 

É lido o seguinle 

EXPEDIENTE 

OF[CIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 85196, de 5 do oorrente, oomunicando o ar
quivamento do Projeto de Lei do Senado n• 5, de 
1993 (n• 4.152/93, naquela Casa), de autoria do Se
nador Dario Pereira, que dispõe sobre a doação, a 
estabelecimentos públicos de ensino, de mercado
rias apreendidas por contrabando ou descaminho. 

PARECERES 

PARECER N" 297, de 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
em Plenário, sobre emendes ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 54, de 1993, (11" 
444193, na casa de origem) que "Dispõe 
sobre a prestação de asslstincla religio
sa nas entidades hospitalares públicas e 
privadas". 

Relator: Senadora Marina Silva 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n• 54, de 1993 (n• 
44, de 1991, na Casa de origem), de autoria do De
putado Marcelo Barbieri, pretende assegurar o aces
so aos hospitais da rede pública e privada, de reli
giosos de todas as oonfissões, para dar atendimento 
espiritual aos doentes, desde que por solicitação 
destes ou de seus familiares. 

Tendo passado pela Comissão de Assuntos 
Sociais, lá recebeu parecer favorável oom duas 
emendas, de n• 1 e 2, sendo uma modificativa em 

relação ao art. 1• e outm supressiva, extinguindo-se 
o art. 2", ambas de minha autoria. 

Nos termos do art. 235, inciso 11, alfnea d, do 
Regimento Interno d~- Senado Federal, o Projeto de 
Lei recebeu mais duas emendas de plenário, sendo 
a de número 3 um substitutivo ao Projeto, de autoria 
do eminente Senador Ca~os Bezerra e a de número 
4, da lavra do ilustre Senador Romeu Tuma, que 
pretende restabelecer o art. 2", que Iom suprimido 
pela Emenda n• 2, apresentada por mim, na Comis
são de Assuntos Sociais. 

A Emenda de número 3 dá nova feição ao Pro
jeto de Lei, a!T4lliando-lhe o escopo ao estender, aos 
internos dos estabelecimentos prisionais, os benefl
cios da assistência religiosa; pretendendo regula
mentar, assim, o inciso VIl, do art. 5", da Constitui
ção Federal, que diz: 

"Art.5" .................................................. . 

I - ......... , ..... "-·--·-··----.................. . 

VIl -é assegurada, nos tennos da lei, a presta
ção de assistência religiosa na entidades civis e mili
tares de internação coletiva; 

Para lograr esse intento, o ilustre autor da 
Emenda oonsiderou necessária a elaboração de 
um substitutivo onde. além de incluir a assistência 
religiosa aos detentos, restaura o art. 2" do projeto 
original e acrescenta um art. 3°, em que estabele
ce a periodicidade miníma de visitas de religiosos 
ao interno do estabelecimento hospitalar ou prisio
nal. 

O art. 2• do Projeto original que determina •os 
religiosos chamados a prestar assistência nas enti
dades definidas no art. 1• (hospitais da rede pública 
e privada) deverão, em suas atividades, acatar as 
determinações legais e normas internas de cada 
hospttal, a fim de não pOr em risoo as oondições do 
paciente solicitante nem as dos demais pacientes da 
entidade hospitalar" é objeto de Emenda do Senador 
Romeu Tuma, que pretende restaurá-lo, argumen
tando: 'Entendemos que deve haver normas especr-
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ficas para cada hospital em função do seu porte e 
características de atendimento•. 

li-Voto 

A nosso ver, o Substitutivo apresentado pelo 
nobre Senador Carlos Bezerra contempla o universo 
das modificações sugeridas ao Projeto da Câmara 
das Deputados, apresentadas tanto por mim em 
meu Parecer na Comissão de Assuntos Saciais, 
como pelos autores das emendas de Plenário, 
acrescido de uma virtude essencial: amplia a abran
gência da Proposição, reoulamentando o dispositivo 
constitucional contido no inciso Vil do art. 5", da nos
sa Lei Maior. 

Por este motivo, justnica-se o restabelecimento 
do conteúdo do art. 2", pretendido pelo ilustre Sena
dor Romeu Tuma, uma vez que os estabelecimentos 
prisionais, pelas suas peculiaridades de segurança, 
necessitam de observação rigorosa das suas nor
mas internas. 

Quanto ao mérito, a iniciativa passa a revestir
se ainda de oportunidade e justiça, pois assegura 
aos internos dos hospitais e estabelecimentos prisio
nais um das mais elementares dire~os da cidadania, 
a assistência religiosa, num momento critico e deci
sivo para suas vidas. 

Diante do exposto, somos pela aceitação, na 
íntegra, da Emenda n• 3 -Substitutivo ao Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados n• 54, de 1993, de 
autoria do Senador Cartas Bezerra, considerando 
prejudicada a Emenda n• 4, de autoria do Senador 
Romeu Tuma, bem como as Emendas n•s 1 e 2-
CAS, anteriormente aprovadas. 

Emenda n• 5-CAS (art. 133, § 6") 

Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 54, de 1993 

Dispõe sobre a preslação de assis
tência religiosa nas entidades hospitala
res públicas e privadas, bem como nos 
estabelecimentos prisionais civis e mili
tares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Aos religiosos de todas as confissões 

assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública 
ou privada, bem como aos estabelecimentos prisio
nais civis ou militares, para dar atendimento religioso 
aos internados, desde que em comum acordo com 
estes, ou com seus familiares no caso de doentes 
que já não mais estejam no gozo de suas faculda
des mentais. 

Parágrafo único. A prestação de assistência re
ligiosa não será permitida se, a juízo das entidades 
supra-referidas, houver risco à vida ou à saúde do 
interno ou do religioso. 

Ar!. 2• Os religiosos chamados a prestar assis
tência nas entidades definidas no art. 1" deverão, 
em suas atividades, acatar as ~determinaÇões legais 
e normas internas de cada instituição hosp~alar ou 
penal, a fim de não pôr em risco as condições do pa
ciente ou a segu!"i'nça do ambiente hospitalar ou pri-
sional. -

Ar!. 3° A todo interno nos estabelecimentos ci- . 
taciQs no art. 1• é asseguraciQ o dire~o de receber, 
no mínimo, uma visita semanal de religiosos da con
fissão religiosa que professe. 

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. - Benl 

Varas, Presidente - Marina Silva, Relatara - Bello 
Parga - José Alves - Freitas Neto - Jonas PI
nheiro- Valmlr Campala - Osmar Dias- Jael de 
Holanda - Waldeck Ornelas - Romero Jucá -
Mauro Miranda - José Fogaça - Benedita da Sil
va - Júnla Marlse - João França - Lúcio Alcllnta
ra - AntOnio Certos Valadares. 

PARECERES N•s 298,299 E 300, DE 1996 

Sobre o Projeto de Lei da Cllmara n• 
196, de 1993 (n" 1.279, de 1991, na Case 
de origem) que "Estende o segun>de
samprego ao trabalhador rural". 

PARECER N" 298, DE 1996, 
(Da Comissão de Assuntos Saciais) 

Relator: Senador Ney Maranhllo 

I - Relatório 

Chega à apreciação desta Comissão de As
suntos Saciais o Projeto de Lei da Câmara n• 196, 
de 1993, que pretende estender o seguro-desempre
go ao trabalhador rural. A proposição é de autoria 
dos Deputados Antonio Carlos Mendes Thame e Ja
bes Ribeiro que, na justnicação, afirmam dever o tra
balhador rural ser dispensado da exigência de "ter 
sido empregado ou exercido trabalho autônomo em 
quinze dos vinte e quatro meses que antecederam a 
rescisão contratual". Além disso, justificam que "tal 
requisito de habilitação coaduna-se com o regime de 
trabalho urbano menos suje~o a sazonalidades•. 
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Na Câmara dos Deputados o projéto foi apro
vado pela Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, no mérito, e pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Aedação, no que se refe
re à constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, tendo recebido Redação Final oferecida pelo 
relator, Deputado Nilson Gibson. 

É o relatório. 

11 -Voto do Relator 

O Projeto de Lei dos ilustres deputados é cer
tamente meritó~o. pois pretende reduzir as exigên
cias para concessão de seguro-desemprego aos tra
balhadores rurais. Estes, ao contrário do que ocorre 
com os urbanos, estão sujeitos a periodos de traba
lho mais curtos, vinculados ao ciclo de produção ru
ral. São raros os trabalhadores rurais que conse
guem manter durante um periodo longo o oontrato 
de trabalho o mais comum é que sofram com as sa
zonalidade da oferta de empregos. 

No que diz respeito ao aspecto técnico, no en
tanto, a proposição merece reparos. Em sua ementa 
está dito que •estende o seguro-desemprego ao tra
balhador rural". Na realidade o seguro-desemprego 
está inscrito entre os direitos constitucionais dos tra
balhadores rurais, nos termos do inciso 11 do art • .,. 
da Carta Magna. De fato a proposta pretende ex
cluir, em beneficio dos trabalhadores rurais, os req
uisitos previstos nos incisos I, 11 e IV do art. 3" de Lei 
n• 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Estabelece, ain
da, a exigência de ter o trabalhador rural sido em
pregado nos seis meses imediatamente anteriores à 
dispensa, para fins de recebimento do seguro-de
semprego. 

Também não se justifica o disposto no art. 2!' 
do projeto, que pretende atribuir ao Conselho Deli
berativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador-C(). 
DEFAT a responsabilidade de baixar, em noventa 
dias, instruções necessárias à adaptação do Progra
ma do Seguro-Desemprego à nova norma. Trata-se 
de dispositi~;o desnecessário, pois mera exclusão de 
exigência não exige nonna inferior, podendo ser 
imediatamente aplicada a lei. 

Em face das razões expostas, opinamos pelo 
envio da proposição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para análise de sua oonstituclo
nalidade e juridicidade. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 19954 - Ju
tahy Magalhães, Presidente- Ney Maranhão, Re
lator- César Dias- Melra Filho- Dirceu Carneiro 
- Reinaldo Duarte - Coutinho Jorge - Lourlval 
Baptista - Ronaldo Aragão- Marluce Pinto - Cid 
Sabóla de Carvalho - Nelson Carneiro - Carlos 

Patrocinlo- João Rocha - Mareio Lacerda- Mol
sásAbrio. 

PARECER NO 299, DE 1996 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Relator: Senador Lúcio Alcântara. 
É submetido ao exame desta Comissão o Pro

jeto de Lei da Câmara n• 196, de 1993, que visa es
tender o seguro-desemprego ao trabalhador rural. 

Em sua justificação, os autores" da proposta, 
Deputados Antonio Carlos Mendes Thame e Jabes 
Ribeiro, afirmam: 

' ·o presente Projeto de Lei visa tornar 
efetiito, para os trabalhadores rurais, o direito 
à percepção do seguro-desemprego. De acor
do com esta proposição, foca o trabalhador ru
ral, demitido sem justa causa por pessoa juri
dica ou pessoa fisica a ela equiparada, áiS
pensado da exigência de ter sido empregado 
ou exercido trabalho autOnomo em quinze dos 
vinte e quatro meses que anteoederam a res
Cisão contratual. Tal requisito de habifitação 
coaduna-se com o regime de trabalho urbano, 
menos sujeito à sazonalidade." 

Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, 
o projeto em apreço mereceu aprovação da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, quanto ao mérito, e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, no que se refere à oonstitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Chegando a esta Casa, a proposição foi apre
ciado pela Comissão de Assuntos Sociais que opi
nou pelo seu envio a esta Comissão para a análise 
de sua constitucionalidade e juridicidade em face 
dos seguintes aspectos: 

1 - impropriedade da ementa da proposição 
que estende a ooncessão do seguro-desemprego ao 
trabalhador rural, urna vez que este já faz jus ao be
neficio previsto no art. .,., inciso 11, da Constituição, 
regulamentado pelo Lei n• 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, para fins de sua percepção; 

2 - o art. 2• do projeto atribui ao Conselho Deli
berativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador-00-
CEFAT a responsabilidade de baixar, em noventa 
dias, instruções necessárias à adaptação do Progra
ma do Seguro-Desemprego à nova norma. Tal medi
da seria desnecessária segundo a Comissão de As
suntos Sociais. 

Quanto à primeira questão, é correta a afir
mativa de que o projeto não pretende estender o 
seguro-desemprego ao trabalhador rural, mas tã<'
somente excluir, em beneficio dos trabalhadores 
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rurais, o requisito previsto no inciso 11 do art. s• da lei 
supracitada. 

Igualmente correta é a observação daquela 
Comissão quanto ao que determina o art. 2° do 
projeto. Com efeito, trata-se de dispositivo desnes
sário, pois a mera exclusão da exigência não exi
ge norma inferior, podendo ser imediatamente 
aplicada a lei. 

Entretanto, entendemos que o maior reparo a 
ser feito· !)O projeto resida no fato de não constar 
nele o perfodo de carência a ser observado para 
nova percepção do beneficio, conforme dispõe o 
art. 4° da Lei n• 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
verbis: 

• Ar!. 4° O beneffcio do seguro-desem
prego será concedido ao trabalhador desem
pregado, por um perlodo máximo de 4 (qua
tro) meses, de forma continua ou alternada, a 
cada perlodo aquisitivo de 16 (dezasseis) me
ses, contados da data da dispensa que deu 

· origem à primeira habilitação. 
Parágrafo único. O beneficio do segu

ro-desemprego poderá ser retomado a cada 
novo perfodo aquisitivo, satisfeitas as condi
ções arroladas no art. s• desta Lei, à exce
ção do seu inciso 11. 

Pela forma ora proposta, o trabalhador rural 
desempregado poderia requerer o seguro-desem
prego de maneira continuada, sem a observância 
dos parlados aquisitivos. 

Por outro lado, cabe também modificação 
quanto à forma do projeto que, segundo a boa técni
ca legislativa, deveria apenas alterar a lei vigente 
que trata da matéria. 

No que concerne à constitucionalidade e juridi· 
cidade da madida, o projeto em exame não contraria 
nenhum dispositivo da Constituição Federal e aten
de às normas da competência legislativa da União 
(art. 22), da legitimidade da iniciativa (art. 61) e das 
atribuições do Congresso Nacional (ar!. 48). 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n• 196, de 1993, na forma 
do seguinte substitutivo: 

EMENDA N• 1-CCJ (Substituliyo) 

Altera o art. 3° da Lei n• 7 .998, de 11 
de janeiro de 1990, que • Regula o Pro
grama do Seguro-Desemprego, o Abono 
Salarial, Institui o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador- FAT, e dá outras provldên
ciasn .. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 3° da Lei n• 7.998, de 11 de janei

ro de 1990 passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único: 

• Art.S" ···-········-.................................. .. 
Parágrafo único. O trabalhador rural 

fica dispensado do cumprimento do disposto 
no inciso 11 deste artigo." 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 1995. - lris 

Rezende, Presidente - Lucio Alcântara, Relator -
Francelina Pereira - Eaperldlão Amin - Ramez 
Tebet - Jader BarbalhO - Joaaphat Marinho -
José lgnáciO Ferreira ...; Bernardo Cabral - Arlin
do Porto- Ademlr Andrade- Romeu Tuma. 

PARECER N" 300, DE 1996 

Relator: Senador Waldeck Ornelaa 
É submetido ao exame desta Comissão de As

suntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara n~ 196, 
de 1993, que tem por finalidade dispensar o traba
lhador rural, demitido sem justa causa por pessoa ju
rfdica ou pessoa flsica a ela equiparada, da exigên
cia de ter sido empregado ou exercido trabalho autO
nome em quinze dos vinte e quatro meses que ante
cederam a rescisão contratual. Pelo projeto, o traba
lhador rural não teria, pois, necessidade de atender 
o requisito contido no inciso 11 do art. 3° da Lei n• 
7.998, de 11 de janeiro de 1990. 

Não resta dúvida de que o projeto é meritório, 
uma vez que pretende flexibilizar o seguro-desempre
go, aclap!ando-o às condições do trabalhador rural. 

Entretanto, convém salientar que a lei citada na 
proposição em apreço já sofreu diversas alterações. 
Assim, através da Lei n• 8.352191 alterou-se, tempo
rariamente, o Programa do Seguro-Desemprego, 
com a abertura de determinados critérios, a fim de 
dar maior abrangência ao Programa. Esta abertura 
continuou sendo prorrogada através das Leis n•s 
8.438192, 8.561192, 8.699193 e. 8.845194, cuja valida
de expirou em junho de 1994. 

A partir de 1• de julho de 1994, entrou em vigor 
a Lei n• 8.900194 que flexibilizou os requisitos de ha
bilitação e criou critérios dWerenciados para a con
cessão de parcelas do beneficio, quais sejam: 

a) Requisitos de habilitação: 
1. ter sido dispensado sem justa causa; 
2. ter recebido salários no perlodo de seis me

ses imediatamente anteriores à data de dispensa; 
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3. ter sido empregado de pessoa jurldica ou 
pessoa tisica equiparada à jurfdica durante, pelo 
menos, seis meses nos úttimos trinta e seis meses 
que antecederam a data de dispensa que deu ori
gem ao F:~equerimento do seguro-desemprego; 

4. não estar em gozo de qualquer beneficio 
previdenclário de prestação continuada, exceto auxl
lio.--acidente e o abono de permanência em serviço. 

b) Critérios parà. a concessão de parcelas do 
beneffcio: . 

1. três parcelas, se o trabalhador comprovar 
vl~ulo empregatfcio com pessoa jurfdlca ou pessoa 
flsica a ela equiparada, de no mfnirno seis meses e 
no máximo onze meses, no perfodo de referência; 

2. quatro paroelas, se o trabalhador comprovar 
vinculo empregatfcio com pessoa jurldica ou pessoa 
flsica a ela equiparada, de no mlnimo doze meses e 
no máximo vinte e três meses, no perfodo de refe
rência; 

3. cinco parcelas, se o trabalhador comprovar 
vinculo empregatfcio com pessoa jurfdlca ou pessoa 
flsica a ela equiparada, de no mlnimo vinte e quatro 
meses, no perlodo de referência. 

Em caráter excepcional, o Codefat poderá deli
berar pelo prolongamento do perlodo máximo de 
concessão, em até dois meses, para grupos especl
ficos de segurados. 

Em conclusão, a Lei n• 8.900, de 30 de junho 
de 1994 já contempla a pretensão contida no projeto 
de lei sob exame. Não é demais enfatizar que o pre
sente projeto de lei foi apresentado ao Congresso 
Nacional quando vigia ainda a lei anterior que era 
mais restritiva. 

Pelo exposto, opinamos pelo arquivamento do 
Projeto de Lei da Câmara n• 196, de 1993. 

Sala da Comissão, 23 de maio de 1996.-Bani 
Veras, Presidente - Waldeck Ornelas, Relator -
Bello Parga - José Fogaça - José Alves - Freitas 
Neto - Romero Jucá - Junla Marlse - Benadlta 
da Silva - Lúcio Alcântara - Joel da Holanda -
Mauro Miranda - Valmlr Campalo- Osmar Dias -
João França - António Carlos Valadares.. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO 

Do Senador caslldo Maldaner, na 
Comissão Da Assuntos Sociais ao Proje
to de Lei da Cãmara n" 196, da 1993 (n• 
1.279, de 1991, na casa de origem), que 
"Estende o seguro-desemprego ao traba
lhador rural". 

Retoma ao exame desta Comissão o Projeto 
de Lei da Câmara n• 196, de 1993, que tem por fi-

nalidade adaptar a concessão do beneficio do segu
ro-desemprego às peculiaridades do trabalhador ru
ral. 

Ao justificarem a proposta, os seus autores, 
Deputados Antonio Carlos Mendes Thame e Jabes 
Ribeiro, alegam: 

•o presente Projeto de Lei visa tomar 
efetivo, para os trabalhadores rurais, o direi
to à percepção do seguro-desemprego. De 
acordo com esta proposição, fica o trabalha
dor rural, demitido sem justa causa por pes
soa jurldica ou pessoa flslca a ela equipara
da, dispensado da exigência de ter sido em
pregado ou exercido trabalho autOnomo em 
quinze dos vinte e quatro meses que ante
cederam a rescisão contratual. Tal requisito 
de habilitação coaduna-se com o regime de 
trabalho urbano, menos sujeito a sazonali
dades." 

O projeto em apreço, em sua tramitação na 
Câmara dos Deputados, foi aprovado pela Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
mérito, e pela Comissão de Constituição e Justiça e 
Redação, no que se refere à constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, tendo recebido reda
ção final oferecida pelo relator Deputado Nilson Gib
son. 

Chegando a esta Casa, a proposição foi sub
metida à apreciação desta Comissão, que aprovou 
parecer pela audiência da Comissão de Consfitui
ção, Justiça e Cidadania para análise de sua consti
tucionalidade e juridicidade. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia opinou pela aprovação do presente projeto de 
lei, através da apresentação de substitutivo, conser
vando, contudo, o seu objetivo original. 

Indubitavelmente, a proposição sob exame é 
meritória, pois pretende adaptar as exigências da 
concessão de beneficio do seguro-desemprego às 
caracterlsticas do trabalhador rural. 

Como se sabe, o trabalhador rural, ao contrário 
do que ocorre, com o trabalhador urbano, é sujeito a 
perfodos mais curtos de trabalho uma vez que de
pende do ciclo da produção rural que está sujeita à 
sazonalidade. São raros os trabalhadores rurais que 
conseguem manter, durante um período longo, o 
contrato de trabalho. 

Em vista disso, seu acesso ao seguro-desem
prego toma-se difícil e, consequentemente, o traba
lhador rural vem ficando à margem desse beneficio. 

Nesse sentido, a proposta objetiva excluir, em 
favor do trabalhador rural, o registro previsto n'J inci-
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so 11 do art. 3° da Lei n' 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, ln verbis. 

"11 - ter sido empregado de pessoa ju· 
ridica ou pessoa trsica a ela equiparada ou 
ter exercido atividade legalmente reconheci
da como autónoma, durante pelo menos 15 
(quinze) meses nos últimos 24 (vinte e qua· 
Iro) meses." 

Por fim, vale ressattar, a oportunidade da ex
clusão, no projeto, pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, do disposto no art. 2•, que pre
tenda atribuir ao Conselho deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador- COOEFAT a responsabili
dade de baixar, em noventa dias, instruções neces
sárias a adaptação do Programa do Seguro-Desem
prego à nova norma. Na realidade, trata-se de dispo
sitivo desnecessário, pois mera exclusão de exigên
cia não necessita de norma inferior, devendo ser 
imediatamente aplicada a leL 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n• 196, de 1993, na for
ma do substitutivo oferecido pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, abaixo transcri
to: 

EMENDA N°1 (SUBSTITUTIVO) AO 
PROJETO OE LEI DA CÂMARA N°196, DE 1993 

Altera o 1111. 31 da Lei nO 7 .998, de 11 
de janeiro de 1990, que "Regula o Progm
ma do Seguro Desemprego, o Abono Sala
ria~ Institui o Fundo de Arnplwo .do Traba
lhador- FAT, e dá outras provld6ncias". 

O Congresso Nacional decreta. 
Art 1• O art. 3° da Lei n• 7.998, de 11 de janei

ro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único: 

• Art. 3• ·······-········--··-·····---·····-..... 

Parágrafo único - O trabalhador rural 
fica dispensado do cumprimento do disposto 
no inciso 11 deste artigo". 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 31 revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Sala da Comissão, 
Relator 

Presidente, 

DOCUMENTO OFERECIDO PELA 
SECRETARIA-GERAL NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO R/SF 

LEI N• 7.998 OE 11 de JANEIRO OE 1990 

Regula o Programa do Seguro-De
semprego, o Abono Salarial, Institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1° Esta lei regula o Programa do ~·· .guro

Oesemprego e o abono de que tratam o inciso 11 do 
:- art. 7", o inciso IV do art. 201 e o art 239, da Consti

tuição Federal, bem como institui o Fundo de Ampa
ro ao Trabalhador- FAT. 

Do Programa de Seguro Desemprego 

Art. 2" O Programa de Seguro-Desemprego 
tem por finalidade: 

I - prover assistência financeira temporária ao 
trabalhador desempregado em virtude de dispensa 
sem justa causa; 

11 - auxiliar os trabalhadores requerentes ao 
seguro-desemprego na busca de novo emprego~ po
dendo para esse efeito, promover a sua reciclagem 
profissional. 

Art 3° Terá direito à percepção do seguro-de
semprego o trabalhador dispensado sem justa causa 
que comprove: 

I - ter recebido salários de pessoa jurfdica ou 
pessoa trsica a ela equiparada, relativos a cada um 
dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data 
da dispensa; 

11 - ter sido empregado de pessoa juridica ou 
pessoa tisica a ela equiparada ou ter exercido ativi
dade legalmente reconhecida como autOnoma, du
rante pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 
(vinte e quatro) meses; 

lU - não estar em gozo de qualquer benetrcio 
previdenciário de prestação continuada, previsto no 
Regulamento dos Benetrcios da Previdência Social, 
excetuado o auxOio-acidente e o auxRio suplementar 
previstos na Lei n• 6.367 (1), de 19 de outubro de 
1976, bem como o abono de permanência em servi
ço previsto na Lei n• 5.890 (2), de 8 de junho de 
1973; 

IV- não estar em gozo do auxRio-desemprego; e 
V - não possuir renda própria de qualquer na

tureza suficiente à sua manutenção e de sua famRia. 
Art. 4° O benetrcio do seguro-desemprego 

será concedido ao trabalhador desempregado, por 
um periodo máximo de 4 (quatro) meses, de forma 
continua ou attemada, a cada periodo aquisitivo de 
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16 ( dezasseis ) meses, contados da data de dispen
saque deu origem à primeira habilitação. 

Parágrafo único. O beneficio do seguro-desem
prego poderá ser retomado a cada novo perlodo 
aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas no art. 
3" desta lei, à exceção do seu inciso 11. 

Art. s• O valor do beneficio será fDCado em 80-
ntis do Tesouro Nacional - BTN, devendo ser calcu
lado segundo 3 (três) faixas salariais, observados os 
seguintes critérios: 

I - até 300 (trezentos) BTN, muHiplicar-se-á o 
salário médio dos úHimos 3 (três) meses pelo fator 
0,8 (oito décimos); 

11 -de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN 
aplicar-se-á, até o limite do inciso anterior, a regra 
nele contida e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco dé
cimos); 

III -acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do 
beneficio será igual a 340 (trezentos e quarerrta) 
BTN. . 

§ 1• Para fins de apuração do beneffcio, será 
considerada a média dos salários dos úHimos 3 
(três) meses anteriores à dispensa, devidamente 
convertidos em BTN pelo valor vigente nos respecti
vos meses trabalhados. 

§ 2" O valor do beneficio não poderá ser infe
rior ao valor do salário mlnimo. 

§ 3• No pagamento dos beneflcios, considerar
se-á: 

I - o valor do BTN ou salário mlnimo do mês 
imediatamente anterior, para beneflcios colocados 
à disposição do beneficiário até o dia 1 O (dez) do 
mês; 

11 - o valor do BTN ou do salário mlnimo do 
próprio mês, para beneflcios colocados à disposição 
do beneficiário após o dia 10 (dez) do mês. 

Art. s• O seguro-desemprego é direito pessoal 
e intransferlvel do trabalhador podendo ser requeri
do a partir do 7" (sétimo) dia subseqüente à rescisão 
do contrato de trabalho. 

Art. 7• O pagamento do beneficio do segu
ro-desemprego será suspenso nas seguintes si
tuações: 

I - admissão do trabalhador em novo emprego; 
11 - inicio de percepção de beneffcio de presta

ção continuada da Previdência Social, exceto o auxi
lio-acidente, o auxmo suplemerrtar e o abono de per-
manência em serviço; . 

III - inicio de percepção de auxnio-desempre-
go. 

Art. a• O beneficio do seguro-desemprego será 
cancelado: 

I - pela recusa, por parte do trabalhador de
sempregado, de outro emprego condizente com sua 
qualificação e remuneração anterior; 

11 - por comprovação de falsidade na prestação 
das informações necessárias à habilitação; 

III - por comprovação de fraude visando à per
cepção indevida do beneficio do seguro-desempre
go; 

IV- por morte do segurado. 
Parágrafo único. Nos casos previstos nos inci

sos I a III deste artigo, será suspenso por um parlo
do de 2 (dois) anos, ressalvado o prazo de carência, 
o direito do trabalhador à percepção do seguro-de
semprego, dobrando-se este perlodo em caso de 
reincidência 

Do abono salarial 

Art. 9" É assegurado o recebimento de abono 
salarial no valor de 1 (um) salário mlnimo vigente na 
data do respectivo pagamento, aos empregados 
que: 

I - tenham percebido, de empregadores que 
contribuem para o Programa de Integração Social -
PIS ou para o Programa de Formação do PatrimOnlo 
do Servidor Público - PASEP, até 2 (dois) salários 
mlnimos médios de remuneração mensal no perlodo 
trabalhado e que tenham exercido atividade remune
rada pelo menos durante 30 (trinta) dias ano-base; 

11 - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cin
co) anos do Fundo de Participação Pis/Pasep ou no 
Cadastro Nacional do Trabalhador. 

Parágrafo único. No caso de beneficiários inte
grantes do Fundo de Participação Pis/Pasep, serão 
computados no valor do abono salarial os rendimen
tos proporcionados pelas respectivas contas indivi
duais. 

Do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Art. 1 O. É institufdo o Fundo de Amparo ao Tra
balhador- FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho, 
destinado ao custeio do Programa de Seguro-De
semprego, ao programa do abono salarial e ao fi
nanciamento de programas de desenvolvimento 

. econOmico. 
Parágrafo único. O FAT é uin fundo contábil, 

de natureza financeira, subordinadando-se, no que 
couber, à legislação vigente. 

Art. 11. Constituem recursos do FAT: 
I - o produto da arrecadação das contribuições 

devidas ao PIS e ao Pasep; 
11 - o produto dos encargos devidos pelos con

tribuintes, em decorrência da inobservância de suas 
obrigações; 
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III - a correção monetária e os juros devidos 
pelo agente aplicador dos recursos do Fundo, bem 
como pelos agentes pagadores, incidentes sobra o 
saldo dos repasses recebidos; 

IV - o produto da arrecadação da contribuição 
adicional pelo rndice de rotatividade, de que trata o § 
4° do artigo 239, da Constituição Federal; 

V - outros recursos que lhe sejam destinados. 
Ar!. I 2. (Vetado). 
Art. 13. (Vetado). 
Art. 14. (Vetado). 
Art. 15. Compete aos Bancos Oficiais Federais 

o pagamento das despesas relativas ao Programa 
do Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial confor
me normas a serem definidas pelos gestores do 
FAT. 

Parágrafo único. Sobre o saldo de recursos 
não desembolsados, os agentes pagadores remune
rarão o FAT, no mrnimo com correção monetária. 

Ar!. 16. No que alude ao recolhimento das con
tribuições ao PIS e ao Pasep, observar-se-é o se
guinte: 

I - os contribuintes deverão recolher as contri
buições aos agentes arrecadadores nos prazos e 
condições estebelecidos na legislação em vigor; 

11 -os agentes arrecadadores deverão, no pra
zo de 2 (dois) dias úteis, repassar os recursos ao 
Tesouro Nacional; 

III- (Vetado). 
Ar!. 17. As contribuições ao PIS e ao Pasep se

rão arrecadadas pela Caixa Econômica Federal, me
diante instrumento próprio, de conformidade com 
normas e procedimentos a serem • ifiífinidos pelos 
gestores do FAT. 

Gestão 

Art. 18. É institurdo o Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, 
composto de 9 (nove) membros e respectivos supe
riores, assim definidos: 

I- 3 (três) represententes dos trabalhadores; 
11 - 3 (três) representantes dos empregadores; 
III- 1 (um) representente do Ministério do Tra-

balho; 
IV - 1 (um) representante do Ministério da Pre

vidência Social; 
V- 1 (um) representante do BNDES. 
§ 1• O mandato de cada Conselheiro é de 3 

(três) anos. 
§ 2" Na primeira investidura, observar-se-é o 

seguinte: 
I - 113 (um terço) dos representantes referidos 

nos incisos I e 11, do caput, deste artigo, será desig-

nado com mandato de 1 (um) ano; 1/3 (um terço), 
com mandato de 2 (dois) anos e 1/3 (um terço), com 
mandato de 3 (três) anos; 

11 - o representante do Ministério do Trabalho 
será designado com mandato de 3 (três) anos; o 
representante do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, com mandato de 2 (dois) anos; o rep
resentante do BNDES, com mandato de 1 (um) ano. 

§ 3° Os representantes dos trabalhadores se
rão indicados pelas centrais sindicais e confederaçõ
es de trabalhadores; e os representantes dos em
pregadores, pelas respectivas confederações. 

§ 4• Compete ao Ministro do Trabalho a no
meação dos membros do Codefat. 

§ 5° A Presidência do ConselhO Deliberativo, 
anualmente renovada; será" rotativa entre os seus 
membros. 

§ s• Pela atividade exercida no Codefat seus 
membros não serão remunerados. 

Art.19. Compete ao Codefat gerir o FAT e de
liberar sobre as seguintes matérias: 

I -(vetado); 
li - aprovar e acompanhar a execução do Pla

no de Trabalho Anual do Programa do Seguro-De
semprego e do Abono Salarial e os respectivos Or
çamentos; 

III- deliberar sobre a prestação de contas e os re
latórios de execução orçarnemária e financeira do FAT; 

IV- elaborar a propOsta orçamentária do FAT, 
bem como suas alterações; 

V - propor o aperfeiçoamento da legislação re
lativa ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial e 
regulamentar os dispositivos desta Lei no âmbno de 
sua competência; 

VI - decidir sobre sua própria organização, ela
borando seu regimento interno; 

VIl - analisar relatórios do agente apllcador 
quanto à forma, prazo e natureza dos investimentos 
realizados; 

VIII - fiscalizar a administração do Fundo, po
dendo solicitar informações sobre contratos celebra
dos ou em vias de celebração e quaisquer outros 
atos; 

IX - definir indexadores sucedâneos no i::aSo oe
extinção ou alteração daqueles referidos nesta lei; 

X - baixar instruções necessárias à devolução 
de parcelas do beneffcio do seguro-desemprego, in
devidamente recebidas; 

XI- propor atteração das alrquotas referentes 
às contribuições a que alude o art. 239 da Constitui
ção Federal, com vistas a assegurar a viabilidade 
econOmico·financeira do FAT; 
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XII- (Vetado); 
XIII- (Velado); 
XIV - fixar prazos para processamento e envio 

ao trabalhador da requisição do beneffcio do seguro
desemprego, em função das possibilidades técnicas 
existentes. eslabelecendo-se como objetivo o prazo 
de 30 (trinla) dias; 

XV- {Velado); 
XVI -(Velado); 
XVII - deliberar sobre outros assuntos de inte

resses do FAT. 
Art 20. A Secretaria Ex'lCUiiva do Conselho 

Deliberativo será exercida pelo Ministério do Trabe· 
lho, e a ela caberão as larefas técnico-administrati
vas relativas ao seguro-desemprego e ao abono sa
larial. 

Art 21. As despesas com a lmplanlação, admi
nistração e operação do Programa do Seguro-De
semprego e de Abono Salarial, exceto as de pes
soal, correrão porconla do FAT. 

Art 22. Os recursos do FAT Integrarão o orça
mento da seguridade social na forma da legislação 
pertinente. 

Da Flscallzaçlo • Pemlldades 

Art 23. Compete ao Ministério do Trabalho a 
fiscalização do cumprimento do Programa de De
semprego e do Abono Salarial. 

Art 24. Os trabalhadores e empregadores pres
lariio as informações neoessárias. bem como alende
riio às exigências pare a coucess'i? do seguro-desem
prego e o pagament> do abono salarial, nos tennos e 
prazos fixados pelo Ministério do Trabalho. 

Art. 25. o empregador que Infringir os cfiSpOSlti
ws desta lei estará sujeito a multas de 400 (quatro
cent>s) a 40.000 (quarenta mil) Bll\1, segundo a natu
reza da infração, sua extensão e a intenção do lnfrator, 
a serem aplicadas em dobro, no caso de reincidência, 
oposição ll fiscalização ou desecato ll autoridade. 

§ 1° Serão competentes pare inpor as penali
dades as Delegacias Regionais do Trabalho, nos 
termos do Titulo VIl da Consolidação das Leis do 
Trabalho- CL T. 

§ 2" Além das penalidades administrativas já 
referidas, os responsáveis por meios fraudulentos na 
habllilação ou na percepção do seguro-desemprego 
serio punidos civil e criminalmente, nos termos 
desta lei. 

Daa Dlaposlçõea Rnals a Transftórlaa 

Ar!. 26. (Velado). 
Art 'Zl. A primeira Investidura do Codefat dar-se

á no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta lei. 

Art 28. No prazo de 30 (trinta) dias, as contri
buições ao PIS e ao Pasep arrecadadas a partir de 5 
de outubro de 1988 e não utilizadas nas finalidades 
previslas no artigo 239 da Constituição Federal se
rão recolhidas ll Carteira do Seguro-Desemprego e 
do Abono Salarial - CSA do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador-FAT. 

Parágrafo único. (Velado). 
Art 29. Os recursos do Pis/Pasep repasssdos 

ao BNDES, em decorrància do § 1• do art 239 da 
Constituição Federal, antes da vigência desta lei, in
tegrarão a Carteira de Desenvolvimento EconOmlco 
-COE do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 
assegurados correção monelária pela variação do 
IPC e juros de 5% a.a. (cinco por cento ao ano), cal
culados sobre o saldo médio diário. 

Art. 30. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 90 (novenla) dias e apresentará pro
jeto de lei regulamenlando a contribuiÇão adicional 
pelo fndice de rotatividade, de que trata o § 4• do art. 
239 da Constlluição Federal, no prazo de 180 (cento 
de oitenta) dias. 

Art 31. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32. Rellogam-se as disposições em contrário. 
JOSÉ SARNEY, Presidente da República -

MaOaon Ferreira da Nóbrega- Dorothea Wemeck 
- J6der Fontenelle Barballto. 

LEI N° 8.352, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991 

Dispõe aobre as dlaponlbllldades fl
nanc:elras do Fundo de Amparo ao Traba
lhador - FAT, e dá outras providências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1° O art go da Lei n• 8-019, de 11 de abril 

de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. go As disponibilidades financeiras 
do FAT poderão ser aplicadas em tftulos do 
Tesouro Nacional, por intermédio do Banco 
Central do Brasil, e em depós~os especiais, 
remunerados e disponlvels pare imediala 
movimentação, nas instituições financeiras 
oficiais federais de que trata o art 15 da Lei 
n• 7 .998, de 11 de janeiro de 1990. 

§ 1° Parcela das disponibilidades finan
ceiras do FAT constitui a Reserva Mfnima 
de Uquidez, destinada a garantir, em tempo 
hábil, os recursos necessários ao pagamen
to das despesas referentes ao Programa do 
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Seguro-Desemprego e do Abono de que tra
ta o art. 239 da Constituição Federal. 

§ 2° O montante da Reserva· estabele
cida no parágrafo anterior não pode ser infe
rior ao maior dentre os seguintes valores: 

I - a diferença positiva, no exen::lcio fi
nanceiro em curso, entre o produto da arre
cadação das contribuições de que trata o art. 
239 da Constituição Federal e o montante glo
bal dos pagamentos ef\'!1\!ados por conta das 
dotações orçamentárias para atender as des
pesas com o Programa do Seguro-Desempre
go, com o Abono Salarial e com o financia
mento de Programas de Desenvolvimento 
EconOmico a cargo do BNDES, custeados 
pela referida arrecadação; 

11 -o resultado da adição: 
a) dos valores pagos a tltulos de bene

ficias do seguro-desemprego nos seis me
ses anteriores, atualizados mês a mês pela 
variação do Indica Nacional de Preços ao 
Consumidor, calculado pela Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatlstica -
IBGE, ou na sua ausência, pela variação de 
Indica definido pelo Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- CO. 
DEFAT, nos termos do inciso IX do artigo 19 
da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990; e 

b) de cinqOenta por cento dos valores 
pagos a tltulos de abono, nos termos do art. 
9° da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
nos doze meses anteriores, atuallzados na 
forma prevista na allnea anteriot. 

§ 3° Os recursos da Reserva Mlnima 
de Liquidez somente poderão ser aplicados 
em tltulos do Tesouro Nacional, por intermé
dio do Banco Central do Brasil. 

§ 4" No exerclclo de 1991, as aplicaçõ
es da parcela das disponibilidades financei
ras que excederem o valor da Reserva Mini
ma de Liquidez em depósitos especiais no 
Banco do Brasil S/A serão no montante ml
nimo de Cr$220.000.000.000,00 (duzentos e 
vinte bilhões de cruzeiros). 

§ 5° Os depósitos especiais de que tra
ta o caput deste artigo serão remunerados, 
no mlnimo, pelos mesmos critérios e prazos 
aplicados aos depósitos das disponibilida
des de caixa do Tesouro Nacional, conforme 
disposto no artigo 5°, da Lei n° 7 .862, de 30 
de outubro de 1989, com a redação dada 
pelo artigo 8° da Lei n° 8.177, de 1 ° de mar-

ço de 1991, ou da sua ausência, pela remu
neração média diária paga pelos trtulos do 
Tesouro Nacional, acrescidos, em ambos os 
casos, de juros de cinco por cento ao ano, 
calculados pro mta dle. 

§ 60 O resultado da remuneração das 
disponibilidades financeiras de que trata 
este artigo constituirá receita do FAT.' 

Ar!. 2° O Banco do Brasil S/ A poderá utilizar os 
recursos originártos dos depósitos especiais de que 
trata o artigo 1° desta Lei para conceder emprésti
mos: 

I - ao setor rural; 
11 - ao Instituto Nacional de Assistência Médica 

da Previdência Social - INAMPS, em caráter excep-
cional, no exerclcio de 1991. ~ 

Parágrafo único. O empréstimo de que trata o 
inciso 11 deste artigo não poderá exceder o valor de 
Cr$220.000.000.000,00 (duzentos e vinte bilhões de 
cruzeiros), e terá prazo de vencimento até 30 de ju
nho de 1992. 

Art. 3° Em caráter excepcional e por prazo de
terminado, os trabalhadores demitidos sem justa 
causa no perlodo compreendido entre 1° de janeiro 
de 1992 e 30 de junho de 1992 ficam dispensados, 
no ato do requerimento do seguro-desemprego, da 
comprovação do critério de habilitação de que trata 
o inciso 11 do artigo 3° da Lei no 7.998, de 11 de ja
neiro de 1990. 

Art. 4° O beneficio do seguro-desemprego, 
para trabalhador desempregado de que se enquadre 
nas condições estabelecidas no artigo anterior, será 
concedido por um perlodo máximo de três meses, 
de fonna continua, independentemente do perfodo 
aquisitivo mencionado no parágrafo único do artigo 
4° da Lei n• 7.998, de 11 de janeiro de 1990. 

Art. 5° Compete o Banco do Brasil S/A a exe
cução, em caráter complementar à rede de atendi
mento do Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social e entidades conveniadas, das atividades de 
pré-triagem de requerentes ao seguro-desemprego, 
sem prejufzo da extensão deste serviço aos demais 
bancos oficiais federais de que trata o artigo 15 da 
Lei n• 7.998, de 11 de janeiro de 1990. 

Parágrafo único. As nonnas e o valor da tarifa 
referente à remuneração dos serviços de que trata o 
caput deste artigo serão estabalecid,as pelo Conse
lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalha
dor- CODEFAT, mediante negociação com o Banco 
do Brasil S/A. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 7" Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

FERNANDO COLLOR, Presidente da Repúbli· 
ca- Marcfllo Marques Moreira- Antônio Magrl. 

LEI N' 8.561, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992 

Dá nova redação ao artigo 1• da Lei 
n• 8.438, de 30 de junho de 1992, que 
prorroga o termo final do prazo previsto 
no artigo 3° da lei n• 8.352, de 28 de de
zembro de 1991, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1' O artigo 1° da Lei n' 8.438, de ao de ju

nho de 1992, passa vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 1' É prorrogado para ao de junho 
de 199a o termo final do prazo referido no 
artigo a• da Lei n• 8.352 de 28 de dezembro 
de 1991, durante o qual estão dispensados 
os trabalhadores demitidos sem justa causa 
para fins de obtenção do segurcHiesempre
go, da comprovação do critério de habilita
ção de que trata o inciso 11 do artigo a• da 
Lei n' 7.998, de 11 de janeiro de 1990." 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art a• Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

ITAMAR FRANCO- Presidente da República 
- Paulo Roberto Haddad - Walter Barell. 

LEI N' 8.438, DE ao DE JUNHO DE 1992 

Prorroga o termo final do prazo no 
artigo 3• da Lei nt 8.352, de 28 de dezem
bro de 1991 e dá outras providências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1' É prorrogado para a1 de dElzembro de 

1992 o termo final do prazo referido no art.3' da Lei 
n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991, durante o 
qual estão dispensados os trabalhadores demitidos 
sem justa causa, para fins de obtenção do seguro
desemprego, da comprovação do critério de habilita· 
ção de que trata o inciso 11 do aot. a• da Lei n• 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990. 

Art. 2" O beneficio decorrente da prorrogação 
de prazo de que trata esta lei somente poderá ser 
usufruldo por trabalhadores que ainda não tenham 

recebido o seguro-desemprego, nos termos do dis
posto no art. a• da Lei n• 8.a52, de 28 de dezembro 
de 1991. 

Art a• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário. 
FERNANDO COLLOR - Presidenta da Repú

blica - MarcHio Marques Moreira - João Mellão 
Neto. · 

LEI N° !i.S99, DE 27 DE AGOSTO DE 199a 

Acrescenta parágrafo ao art. 24 do 
Decreto-Lei nt 3.689, de 3 de outubro de 
1941 -Código de Processo Penal. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° O artigo 24 do Decreto-Lei no a.689, de a 

de outubro de 1941 -Código de Processo Penal, pas
sa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, renume
rando-se oomo § 1° o parágrafo único existenta: 

"Art 24 ............................................... .. 

§ 2• Seja qual for o crime, quando pra
ticado em detrimento do patrimOnio ou inte
resse da União, Estado e Municfpio, a ação 
penal será pública • 

Art 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. a• Revogam-se as disposições em contrário. 
ITAMAR FIJANCO, Presidente da República

Mauricio Corria. 

LEI N° 8.845, DE 20 DE JANEIRO DE 1994 

Dispõe sobre a prorrogação do ter
mo final do prazo previsto no art. 1• da 
Lei n• 8.669, de 30 de junho de 1993. 

Faço saber que o Presidente da República 
adotou a Medida Provisória n• a95, de 29 de dezem
bro de 199a, que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fede
ral, para os efeitos do disposto no parágrafo único 
do artigo 62 da Constituição Federal, promulgo a se
guinte Lei: 

Art. 1• FICa prorrogado para ao de junho de 
1994 o termo final do prazo referido no artigo a• da 
Lei n• 8.352, de 28 de dezembro de 1991, com a re
dação dada pela Lei n• 8.669, de ao de junho de 
199a, durante o qual os trabalhadores demitidos 
sem justa causa estão dispensados, para fins da ob
tenção do seguro-desemprego, da comprovação de 
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que trata o inciso 11 do artigo 3° da Lei n• 7.998, de 
11 de janeiro de 1990. 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3• revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
LEI N° 8.900, DE 30 DE JUNHO DE 1994 

Dispõe sobre o benefício do seguro
desemprego, altera dispositivo da Lei n• 
7 .998, de 11 de Janeiro da 1990, e dá ou-
tras providências · 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1• O artigo 2" da Lei n• 7 .998, de 11 de ja

neiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte reda· 
ção: 

• Art. 2• O programa do seguro-desemprego 
tem por finalidade: 

I - prover assistência financeira temporária ao 
trabalhador desempregado em virtude de dispensa 
sem justa causa, inclusive a indireta; 

11 - auxiliar os trabalhadores na busca de em
prego, promovendo, para tanto, ações integradas de 
orientação, recolocação e qualfficação profissional. • 

Art. 2" O benefício do seguro-desemprego será 
concedido ao trabalhador desempregado por um pe
ríodo máximo variável de três a cinco meses, de for
ma contínua ou attemada, a cada parlado aquisitivo, 
cuja duração será definida pelo Codefat. 

§ 1° O benefício poderá ser retomado a cada 
novo período aquisitivo, observado o disposto no ar
tigo anterior. 

§ 2• A determinação do parlado máximo men
cionado no caput deste artigo observará a seguinte 
relação entre o número de parcelas mensais do be
neffcio do seguro-desemprego e o tempo de serviço 
do trabalhador nos trinta e seis meses que antece
deram a data de dispensa que deu origem ao reque
rimento do seguro-desemprego: 

I - três parcelas, se o trabalhador comprovar 
vínculo empregatício com pessoa jurldica ou pessoa 
física a ela equiparada, de no mínimo seis-meses e 
no máximo onze meses, no perfodo de referência: 

11 - quatro parcelas, se o trabalhador compro
var vínculo empregatício com pessoa jurídica ou 
pessoa tisica a ela equiparada, de no mínimo doze 
meses e no máximo vinte e três meses, no período 
de referência; 

III - cinco parcelas, se o trabalhador comprovar 
vínculo empregatfcio com pessoa jurídica ou pessoa 

física a ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro 
meses, no perlodo de referência. - -

§ 3° A !ração igual ou superior a quinze dias de 
trabalho será havida cOmo mês integral, para os 
eleitos do parágrafo anterior. 

§ 4° O período máximo de que trata o caput 
poderá ser excepcionalmente prolongado em até 
dois meses, para grupos especfficos de segurados, 
a critério do Codelat, desde que o gasto adicional 
representado por este prolongamento não·ultrapas
se, em cada semestre, dez por cento do montante 
da Reserva Mínima de Uquidez, de que trata o § 2" 
do art. 9° da Lei n• 8.019, de 11 de abril de 1990, 
com a redação dada pelo art. 1• da Lei n• 8.352, de 
28 de dezembro de 1991. 

§ 5" Na determinação do prolongamento do pe
ríodo máximo de percepção do benefício do seguro
desemprego, o Codefat observará, dentre outras va
riáveis, a evolução geográfica e setorial das taxas de 
desemprego no País e o tempo médio de desempre
go de grupos específicos de trabalhadores. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

ITAMAR FRANCO, Presidente da Repúbliéa. -
Marcelo Pimental. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir campelo)- O ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - Ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 196, de 1 g93 (n• 
1.279/91, na Casa de origem), cujo parecer foi lido 
anteriormente, de acordo com o disposto no pará
grafo único do art. 254 do Regimento Interno, fica 
aberto o prazo de 48 horas para a interposição de 
recurso, por um décimo dos membros do Senado, 
para que a matéria continue sua tramitação nor
mal. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - En
cerrou-se no último dia 7, o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução n• 54, de 
1996, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que 
dispõe sobre documentos sigilosos no Senado Fe
deral, de acordo com os parâmetros traçados pela 
Lei n• 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai às Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania e Diretora. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) - Há 

oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 

Hollanda. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. (Pausa.) 

O Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Na
borJúnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júriior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

V. Ex' dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PlB-OF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, tendo em vis
ta os últimos acontecimentos ocorridos na Clfnica 
Santa Genoveva, no Rio de Janeiro, tenho diutuma
mente me perguntado até que ponto chetJará o des
caso em relação aos idosos em nosso Pafs. 

Desnecessário se faz dizer que a saúde públi· 
ca no Brasil se encontra inteiramente mergulhada no 
caos. Mas a que ponto chegamos! Água contamina
da, ração de cachorro usada para pessoas doentes 
e internadas nos hosp~ais, alimentação estragada. 
Enfim, Sr. Presidente, acredito que chegamos ao fim 
do poço. 

Temos a obrigação moral de dar um basta a 
esta triste realidade com que nos defrontamos. Mi
nha consciência potrtica me leva a envidar, a partir 
da constatação de que mergulhamos no fundo do 
poço, todos os esforços no sentido de encontrar so
luções efetivas para resolver o problema dos idosos 
em nosso Pafs, ___________ _ 

Precisamos, com urgência, de uma polftica efi
caz e adequada para os Idosos, de uma potrtica que 
estabeleça normas rígidas de respeito à dignidade 
de nossos idosos. Não podemos mais vê-los mor
rendo em condições subumanas em ctrnicas e hos
pitais mantidos com o dinheiro público. Alternativas 
para essa situação precisam ser encontradas com 
urgência. 

O que temos assistido em nosso Pars, Sr. 
Presidente, é a um boicote sistemático de todos os 
programas de assistência familiar em favor de gru
pos empresarias que se acastelam junto ao siste
ma de saúde pública. Aos doentes chamados crO
nicas e terminais só resta a alternativa de trata
mento em clfnicas 'padrão Santa Genoveva•, uma 
vez que a maioria de suas famílias não dispõe de 
meios financeiros para o sustento do paciente em 
sua residência. 

Ora, Sr. Presidente, temos visto declarações, 
denúncias nos jornais sobre esse descaso e o Go-

vemo, em princípio, diz apenas que vai fechar as clí
nicas e não toma nenhuma medida efetiva em rela
ção a esse caso. 

Exigimos que o Executivo encontre de imediato 
uma solução para esses problemas, como o ocorrido 
em Pernambuco em que vários pais e mães de famí
lias morreram por culpa de autoridades governa
mentais. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o apelo 
que faço aqui no plenário do Senado Federal é para 
que novas soluções sejam imediatamente encontra
das, mas que não sejam apenas discutidas; faz-se 
necessário colocá-las em prática o mais rapidamen
te possfvel, para que possamos resgatar a dignidade 
dos nossos idosos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir 
Campelo. 

O SR. PREsmENTE (Valmir Campelo) - Com 
a palavra o nobre Senador Nabor Júnior. 

V. Ex' dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso). Sr. Presidente, s~ e Srs. Se
nadores, venho trazer novos subsfdios ao debate ini
ciado na sessão realizada da última sexta-feira, 
quando tive oportunidade de abordar o problema 
que se agravou na fronteira do Acre com Rondônia: 
as populações das vilas Extrema e Nova Califórnia 
estavam ameaçando bloquear a passagem de ver
culos_pela BR-364 nos dois sentidos, entre as Capi-
tais dos EStadOS:-- --------- ---- - -

Naquela ocasião, fiz um retrospecto da crise 
que envolve os dois Estados, na Região Norte do 
Pais, em luta pela posse das citadas comunidades. 
Como disse então, já no tempo em que fui Governa
dor do Acre cheguei a adotar algumas providências, 
visando a superar a disputa que começou nos pri
meiros anos da década de 80. 

Efetivamente, os moradores das duas localida
des interditaram a Rodovia BR-364, impedindo, as
sim, o tráfego de vefculos que abastecem o Estado 
do Acre não só de combustível para as usinas ter
moelétricas ali estabelecidas, como tambêm de gê
neros alimentrcios e outros produtos de consumo 
destinados a sua população. 

Em virtude dessa atitude, o Governo do Estado 
do Acre nomeou uma comissão integrada por repre
sentantes do Poder Executivo estadual, do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministérío do 
Exército e, também, da guarnição federal ali sedia-
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da, tendo a delegação viajado para as localidades 
de Extrema e Nova Califórnia, a fim de negociar com 
os promotores do bloqueio a sua suspensão, para 
que as populações dos dois Estados não sejam pre
judicadas ainda mais. 

Segundo informações que obtive no dia de on
tem, houve, realmente, a suspensão da obstrução, 
na manhã do úttimo domingo mas foi fixado um pra
zo, de 15 dias, para que ó litígio seja realmente re
solvido, sob pena de voltarem a bloquear o tráfego 
de veículos na rodovia BR-364. 

Cnmo se vê, a despeito de todas as tentativas 
de negociação realizadas, ainda não foi possível 
Acre e Rondônia chegarem a um consenso em tomo 
da posse das duas Vilas: Extrema e Nova Califórnia, 
uma questão que já dura mais de 1 O anos e que em 
15 dias não será resolvida, até porque já fugiu à 
área de competência dos Governos nela envolvidos: 
a ação, agora, se desenvolve no Supremo Tribunal 
Federal, que vai dirimi-la definitivamente. 

Ou seja, a solução que a Comissão encontrou 
é realmente temporária. 

Pode-se prever, assim, que, dentro de 15 dias, 
os moradores daquelas duas localidades tentarão in
terditar novamente o tráfego de vefculos na BR 364. 

Na última sexta-feira, eu disse aqui - e votto a 
repetir- que esse processo está nas mãos do Minis
tro Celso de Mello, para relatá~o. Já estive, em di
versas oportunidades, com o Relator, procurando in
formações a respeito do andamento do processo, 
encontrando-o muito receptivo. 

Mas há complicadores no processo, como a 
preliminar levantada pela Prefeitura de Porto Velho, 
que defende a sua participação como litisconsorte, e 
a alegada omissão dos advogados dos Estados do 
Acre e de Rondônia, que não estariam atendendo às 
questões levantadas pelo Relator do processo. 

O caso, portanto, ainda pode demorar muito 
para ser resolvido. 

Por isso é bom alertarmos as populações de 
Extrema e Nova Califórnia: não teremos uma solu- . 
ção tão cedo, no âmbito do Supremo Tribunal Fede
ral, se não houver uma presença mais acentuada 
dos advogados dos Estados envolvidos. A essa altu
ra dos acontecimentos, aliás, nem se sabe se há al
gum advogado representando esses dois Estados. 

Eu talvez tenha sido uma das pessoas que 
mais se empenharam na busca da solução do pro
blema. Quando era Governador, procurei o Gover
nador de Rondônia, Coronel Jorge Teixeira, e o do 
Amazonas, Gilberto Mestrinho, para constituirmos 
uma comissão capaz de achar a solução para o litr
gio fronteiriço entre Acre e Rondônia. 

ESsa comissão tripartite nomeou peritos do 
IBGE para fazer o levantamento cartográfico e geo
désico da lh1ha Cunha Gomes, como o melhor meio 
de definir as fronteiras em disputa mas não homolo
gou os trabalhos daqueles técnicos, o que gerou um 
impasse. 

Como Senador Constituinte, participando ·da 
elaboração da Carta promulgada em outubro de 
1988, apresentei uma emenda, que agora está inse

. · · rida no Ato das Disposições Transitórias (§ 52 do art. 
12), reconhecendo os trabalhos geográficos e geo
désicos do IBGE. 

Posteriormente, no perfodo de Revisão Consti
tucional, apresentei outra emenda, sugerindo a reali
zação de plebiscito, em ambas as localidades, para 
que as suas populações escolhessem se desejavam 
ficar com o Acre ou Rondônia mas a Bancada Fe
deral de Rondônia, no Congresso Nacional, não 
aceitou essa proposta, a mais transparente e demo
crática. 

Estamos, sem qualquer dúvida, diante de um 
impasse. 

E parece claro, Sr. Presidente, Sr"s e Srs: Se
nadores, que somente por meio de uma decisão ju
dicial a questão poderá ser solucionada. 

O Sr. Flaviano Melo- V. Ex1 concede-me um 
aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V. Ex" com 
prazer. 

O Sr. Flaviano Melo - Enfoca V. Ex" um pro
blema que muito aflige a população daquelas duas 
áreas na fronteira Acre e Rondônia que são: vilas 
Estrema e Nova Califórnia. Faz V. Ex" um relato a 
esta Casa de todos os esforços já realizados no sen
tido de resolver essa questão.Como V. Ex" bem dis
se, a solução desse problema tem de ser judicial. 
Quando era Governador do Estado, entramos com 
ação no Supremo Tribunal Federal para tentar diri
mir essa dúvida, e, por incrfvel que pareça, até hoje, 
decorridos mais de dez anos, esse problema não foi 
resolvido. Esse processo, desde 1994, está na Pro
curadoria-Geral da República, onde aguarda pare
cer. Enquanto essa ação não for julgada, os Gover
nos estaduais continuarão sem prestar serviço à po
pulação, que já não agüenta mais, pois há quase 
oito anos não recebe beneffcio público. Gostaria de 
sugerir ao Ministro da Justiça que chamasse os Go
vernadores e as Bancadas desses dois Estados 
para discutirem uma forma de resolver esse proble
ma. O que faz com que a população interdite as ro
dovias é o fato de não estar recebendo nenhum be
nefício, nem do Acre, nem de Rondônia. É preciso 
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encontrar, politicamente, uma forma de cada Gover
no atender uma dessas vilas. Não pOdemos, de for
ma nenhuma, dizer que está errada ao interditar a 
estrada, porque essa é uma forma de chamar a 
atenção, para que· os serviços lhe sejam prestados 
e, assim, possa sobreviver. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço-lhe o 
aparte, Senador Flaviano Melo. Concordo inteire
mente com as observações que V. Ex" acaba de fa
zer. Não posso negar apoio a essa iniciativa das po
pulações de Extrema e Nova Califórnia, porque es
tão totalmente abandonadas. Quase todos os servi
ços públicos ali existentes fomrn implantados pSio 
Acre durante a minha administração, a da então Go
vernadora lolanda Fleming e a do Senador Flaviano 
Melo, todas do PMOB. 

Depois que salmos do Governo, todavia, ne
nhum outro Governador acreano carreou beneffclos 
pare aquelas duas localidades. E o Governo de Ron
dônia agiu da mesma forma, alegando que não pode 
investir em área de posse contestada. 

Ali residem, ali estudam, ali trabalham cerca de 
8 mil pessoas, tanto na zona urbana quanto na zona 
rural, que não podem ficar nessa situação por tempo 
indeterminado. 

O Ministro da Justiça tem como ajudar a dinmir 
essa dúvida, trabalhando junto ao Supremo Tribunal 
Federal, a fim de que se apresse o julgamento do 
processo. O povo de Extrema e Nova CaiWómla não 
pode ficar entregue à própria sorte, sem que funcio
nem as escolas e hospitais ali construidos; lá já não 
existem médicos nem professores. 

Algumas escolas estão submetidas ao Estado 
de Rondônia, outras ao Acre; há um posto fiscal do 
Acre e outro de Rondônia; há uma agência do Ban
co do Estado de Rondônia e outm do Banco do Es
tado do Acre. Quer dizer, há uma duplicidade de ser
viços públicos, e a população não sabe a que Esta
do está jurisdicionada. 

Existe um dado essencial, que precisa ser levado 
em consideração: todos os cidadãos das duas viias 
são eleitores do Acre, do Municfpio de Plácido de Cas
tro. O povo de lá deseja sua incorpomção delinitiva ao 
Estado do Acre, mas, corno RondOnia não quer aceitar 
isso, o ideal serie a realização do plebiscito que eu su
geri, pare que a própria população decida seu futuro 
se quer ficar com o Acre ou com RondOnia. Mas o Go
verno de Porto Velho se mantém intmnsigente e não 
acena essa proposta democrática. 

Assim, continua o impasse! 
Fazemos votos que seja realmente encontrada 

uma solução para minorar o sofrimento de mais de 8 
mil pessoas que morem nas localidades de Extrema 

e Nova Califórnia na fronteira do Acre com Rondô
nia. 

MuHo obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra uma breve comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. 

Ex", nos termos do art. 14, inciso 11, do Regimento 
Interno, dispõe de até cinco minutos para seu pro
nunciamento. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMOB-PR. Pare 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Não utilizarei tanto tempo, Sr. Presidente. 

Peço a palavra pare novamente - aliás, pela 
terceira vez - registrar desta tribuna o absoluto des
caso do Governo Federei pelas ações da administra
ção pública. 

Existe uma ponte ligando o Brasil à Argentina, 
entre o Pamná e o Estado de Missiones, entre a ci
dade pamnaense de Capanema e a cidade de An
dresHo na República Argentina, construfda há dois 
anos pelo Governo do Paraná, depois de acordo fir
mado pelo então chanceler Fernando Henrique Car
doso e o Governo da República Argentina. 

Como essa ponte em interessante pare o Para
ná, porque desviava a famosa "estrada do colono•, 
que divide ao melo o Parque Nacional do lguaçu, fe
chada pelo Governo do Estado e tão reclamada pe
los moradores da região, o Governo, durante minha 
administração, pediu licença à Assembléia Legislati
va e a construiu. Essa ponte encurta distâncias pare 
o transporte de cargas agrlcolas argentinas, que de
mandariam o Porto de Baia Blanca, e as encaminha
riam ao Porto de Pamnaguá, no Paraná. É de extre
ma utilidade pare os dois pafses e está dentro da fi
losofia do Mercosul. Ela foi objeto de acordo do en
tão Chanceler Fernando Henrique Cardoso com o 
Presidente Menem, da Argentina. 

Há dois anos, o Governo do Estado do Paraná 
entregou a ponte. Forem entregues também a adua
na brasileira e a argentina, a Receita brasileira e a 
argentina, bem como o quartel da gendarmerfa ar
gentina e o da Policia Federal brasileira 

Até hoje, por uma brincadeira de meninos, uma 
disputa ridfcula entre a Fazenda e a Casa Civil da 
Presidência da República, tendo em vista a criação 
de uma função gratificada de R$250,00, essa ponte 
não foi aberta. 

No Paraná, Sr. Presidente, já cogitamos doar 
essa ponte a um banqueiro. Ele estabeleceria pedá
gio, e o Presidente da República, despertado pare o 
fato de a ponte ser privada, de propriedade de um 
banqueiro, imediatamente tomaria providência para 
que fosse aberta. É uma situação ridfcula. 
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Nesse horário destinado a breves comunicações, 
daqui para frente, diariamente ou toda vez em que es
tiver presente no plenário, irei denunciar essa situação 
ridfcula de um governo que realmente não tem qual
quer ação administrativa. 

Comenta-se em Alagoes que o beneficiamento 
de banqueiros já levou o famoso Paulo César Farias a 
Pll>lestos extremamente conseqüentes. Ele está pe
dindo ao Ministério da Fazenda um Proer para liquidar 
as suas dividas, porque, afinal de oon1as, ele não fez 
nem mais nem menos do que os donos do Banco Na
cional, do Banco EoonOmioo, e apenas ele está preso. 
Um Proer P!JSSibilltaria que ele fosse absolvido por um 
desses grandes grupos eoonOmico-financeiros no Bra
sil e que ainda participasse, em liberdade, de novas e 
generosas maracutaias na República 

É esse o quadro no Pafs hoje: o Senado da 
República funciona com cinco Senadores em plená
rio, não há nenhuma matéria em votação ou em dis
cussão, e o Presidente da Repllbllca acaba de che
gar de um final de semana extremamente alegre em 
Plrenópolis, onde usou um helicóptero público para 
visitar o seu relações públicas, o seu porta-voz ofi
cial, o famoso embaixador - famoso pela forma inu
sitada com que se comunica com a Imprensa, abso
lutamente sem expressão, absolutamente sem abor
dar as matérias mais signWicalivas. Aliás, ele não po
deria fazer outra coisa neste Governo que só faz 
ajudar banqueiros. 

Obrigado, Sr. Presidente. Amanhã, pedirei no
vamente a palavra para urna breve comunicação e 
vou insistir nessa prática, até que essa brincadeira 
de meninos entre a Casa Civil e a Fazenda termine, 
e o Presidente da Repllblica assine o decreto que 
viabilize a abertura de uma ponte que o Governo da 
União não pagou e que o Estadlo do Paraná cons
truiu com seus próprios recursos e que está fechada 
há dois anos. 

Muito obrigadlo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senadlor Bernardo Cabral. 
S. Ex" dispõe de vinte minutos para seu pronuncia
mento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. ) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, tomei conhecimento, hoje pela ma
nhã - estava em Manaus - que o conceituado jornal 
Correio Brazlllenae, em sua edição de 07 de junho, 
à página 6, em matéria intitulada 'PC ajudlou muita 
gente' e com subtftulo 'No relatório da Policia Fede
ral fica claro que ministros e autoridades dlo Governo 
já obtinham vantagens antes da posse de Collor', 
faz alusão a meu nome. 

Assim é que, a certa altura, sob o tftulo 'muitos 
beneffcios', lê-se: 'O pagamento de despesas por 
parte de PC Farias beneficiou também, segundo o 
relatório, o ex-Ministro da Saúde, Aloenl Guerra; o 
ex-Ministro da Justiça, Bernardo Cabral, hoje Sena
dor pelo PFL do Amazonas .. .', alinhando ainda mais 
sete ex-ministros. 

Quero repelir, frontal e da forma mais veemen
te, a inserção do meu nome nesse relatório policial. 
Primeiro, porque em nenhum instante tive despesas 
minhas pessoais pagas pelo Dr. Paulo César Farias 
ou por quem quer que seja dlo Governo Collor ou de 
qualquer outro que tenha passadio neste Pafs. Se
gundlo: corno fiz a campariha eleitoral para Presiden
te da República dlo saudloso Ulysses Guimarães, ja
mais freqüentei o Comitê Polflico dlo então candidato 
Femandlo Collor, não tendlo, conseqüentemente, 
qualquer relação de amizade com seus Integrantes. 
Terceiro: cumprimentei, uma única vez, o Dr. Paulo 
César Farias, no aniversário dlo Presidente Feman
dlo Collor, quando o conheci pessoalmente. Quarto: 
o Dr. Paulo César Farias nunca foi ao meu gabinete 
no Ministério da Justiça como, por Igual, nentruma 
vez sequer visitei o seu escritório. 

E, por fim, em respeito à verdade histórica, nos 
sete meses que passei no Governo Collor- de mar
ço a princfplos de outubro - ou, antes, no chamadlo 
'Bolo de Noiva', não presenciei, não participei, não 
beneficiei terceiros nem me beneficiei de quaisquer 
medidas que pudessem representar vantagens que 
a minha vida pública, ao longo de 40 anos, sempre 
repudiou. 

O Sr. Joeaphllt Marinho - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senadlor Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Pois não, no-
bre Senadlor Josaphat Marinho. · 

o Sr. Joaphat IW!nho-v. Ex" faz mUto bem 
em ressalvar sua responsabilidade. Também outro dia, 
nobre Senador, um grande jornal p!blioou a minha In
clusão entre os membros da bancada ruralista. No 
mesmo da, ocupei a lribu'la desta Casa, protestei, de
clarei que não integrava tal bencade, que não era pro
prietério rural, grande ou pequeno, nem IW!ha nenhtm 
empréstimo com o Banco do Brasil. Encaminhei esse 
brevfssimo pronuncillrnent> ao jornal. Nenhuma lllllfi
cação foi dada. V. Ex" faz mlito bem em ressalvar a 
sua concição pessoal e de Mlnlslro. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. 
Ex", eminente Senadlor Josaphat Marinho, que me 
conhece desde que aqui cheguei, em 1967, corno 
Deputado Federal, e sabe que uma das coisas que 
levaram à cassação dlo meu mandato e à suspensão 
dos meus direitos polftioos por dez anos foi a inde-



00208 ~ ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

pendência com que sempre aluei e, devo ressaltar, 
aprendi com V. Ex", nas muitas vezes em que i~e
gramos uma comissão mista do Congresso Naeto-

nal. ·---- ~ ~ . 
ESsa. notrcia não foi produção do jornal, mas 

sim desse chamado Relatório Policial, para o qual 
em nenhum instante fui .. convidado para saber se 
isso era verdadeiro. Faço esse registro porque quem 
não deve não ieme. Aliás, é a primeira vez- V. Ex", 
Sr. Presidente, tem me acompanhado ao longo da 
minha vida pública - que meu nome é citado numa 
análise dessa natureza. 

Ainda há pouco, conversava com o eminente 
Senador Roberto Requião e S. Ex" me revelava al
gumas coisas. Faço essa ratificação e, se eventual
mente não for ela publicada no jornal, como aconte
ceu com o eminente SenadOr Jo5a;:iliat Marinho, fi
cará nos Anais da Casa e, algum dia, alguém fazen
do a história dós seus integrantes, fará a ressalva. 

Era essa a comunicação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {Valmir C&mpelo) - Vol

tamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 

Hollanda. S. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu 
pronunciamento. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, a economia pemambucana, apesar 
de todas as dificuldades enfrentadas ao longo de 
1995, fechou o ano com indicadores invejáveis, ~ · 
tando dizer que a arrecadação de Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços - ICMS cresceu 
nada menos que 19,7"/o em relação a 1994. Outros 
indicadores confi~mam, inequivocamente, o bom de
sempenho da economia pemambucana no último 
ano, sinalizando que o setor produtivo estadual rea
ge de fo1ma satisfatória a urna conjuntura de fatores 
adversos, cujos efeitos se mannestam em variados 
segmentos do sistema produtivo nacional. 
-- As exportações do Estados, por exemplo, sal

taram de 370 milhões de dólares em 1994 para 570 
milhões de dólares em 1995, com uma evolução de 
54,1 %. A produção industrial, de acordo com o 
IBGE, cresceu 5,8% em 1995 - simplesmente, a 
mais elevada taxa do Pafs, contrapondo-se à taxa 
de 0,9% da região Nordeste e à taxa média nació
nal, de 1 ,7'Yo. 

Dados da Confederação Nacional da Indústria 
apontam também um crescimento das vendas indus
triais no Estados da ordem de 11,1% - o quinto me
lhor desempenho do Pafs, cuja média foi de 9,7"k. 
Rnalmente, a arrecadação de tributos federais cres
ceu 39, 1%, enquanto a média nacional foi de 29,6%. 

No entanto, Sr"s e SIS. Senadores, as categorias 
empresariais, prudentemente, não se deixam embalar 
pela notfcias alvissareiras. An1es, reclamam providên
cias das autoridades competentes para que os resulta
dos até agora obtidos possam ser sustentados; e pam 
que, superados alguns problemas que aletam a comu
nidade produtiva pemambucana, possa o Estado reto
mar efetivamente a trajetória do crescimento econOmi
co e do desenvolvimento sociaL 

Nesse sentido, representantes do setor empre
~;arial pemambuco encaminharam ao Governador do 
Estado, recentemente, um offcio, cuja cópia tenho 
em mãos - e solicito seja transcrita nos Anais desta 
Egrégia Casa -, reivindicando maior articu1ação en
tre o Poder Público estadual e a sociedade civil. 

Alegam os representantes do empresariado 
que o nfvel de articulação tem sido insatistatório, po
dendo comprometer ações concretas . e inadiáveis 
que visam ao fortalecimento da economia. Nesse 
caso encontra-se o Programa de Desenvolvimento 
de Pernambuco - Prodepe, lnstitufdo pela Lei n" 
11.288, de 22 de dezembro do ano passado, em 
substituição ao Fundo Cresce Pernambuco. 

O Prodepe, porém, embora tenha resultado de 
exaustivas discussões, ensejadas pelo Governo do 
Estado e com a participação de setores os mais di
versos, não foi regulamentado até hoje, situação que 
implica evidentes desvantagens para o empresaria
do local na competição com o de outros Estados da 
Região Nordeste e do todo o Pafs. 

o documenb cita também, corno exemplo dessa 
desarticulação, as ações destinadas à promoção eco
nOmlca do Estado. Alega o empresariado que, embora 
a questão tenha sido tratada diveiSaS vezes com as al
tas esferas adminlstrallvas, não foi possfllel dinamizar 
qualquer iniciativa, além mesmo por falia do documen
to básico que consubstancia a proposta governamen
tal de ação conjun1a com a categoria. 

A preocupação dos empresários pemambuca
nos, inobstante os resultados obtidos no ano que 
passou, justifica-se plenamente. Ao reivindicar o es
treitamento do diálogo com o Poder Público, a cate
goria lembra que a fase de ajustamento da econo
mia nacional vem impondo sacriffcios a todos os se
tores da sociedade, além de afetar a disponibilidade 
financeira dos Governos Estaduais. A situação, por
tanto, exige um esforço especial de adaptação, bem 
como a busca de novos caminhos para pavimentar a 
rota do progresso. 

Só assim, advertem os empresários, se pode
rão vencer fatores adversos, como as polfticas de 
restrição da demanda, com altas taxas _de juros e ~ 
dução do crédito, a repentina expos1çao à competi-
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ção internacional, a sobrevalorização cambial e a 
pesada carga tributária. 

No caso especffico de Pernambuco, a questão 
vem-se agravando, de acordo com o empresariado, 
em função do elevado comprometimento da receita 
do Estado com o pagamento de pessoal, o que sig
nffica dizer reduzida margem de investimento; da tal
ta. de uma vigorosa polftica de redução dos gastos 
públicos; da indefinição da gestão pública no que 
concerne à modernização de procedimentos; da não 
utilização dos recursos previstos na Lei n• 10.904, 
de 04 de junho de 1993, que dispõe sobre a conces
são e permissão de obras e serviços públicos. 

Finalmente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, os empresários pemambucanos sugerem al
gumas medidas que devem marcar uma nova fase 
nas relações entre a iniciativa privada e o Poder Pú
blico estadual: a reativação do Conselho de Desen
volvimento Industrial, Comercial e de Serviços de 
Pernambuco; a implementação de um novo modelo 
de promoção eoonOmica do Estado; a elaboração de 
um calendário de audiências a serem concedidas ao 
setor empresarial; e a reavaliação conjunta das pro
postas da Agenda Pró-Pernambuco. 

O documento, cuja transcrição nos Anais do 
Senado Federal acabo de solicitar, é assinado pelos 
representantes das seguintes entidades: Associação 
Comercial de Pernambuco; Centro das Indústrias do 
Estado de Pernambuco; Câmara dos Dirigentes Lo
jistas do Recife; Federação da Agricultura; Federa
ção das Associações Comerciais; Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas; Federação das Em
presas de Transporte de Cargas do Nordeste; e Fe
deração das Indústrias do Estado de Pernambuco. 

Ao congratular-me com as entidades empresa
riais pemambucanas, pela pujança e pelo denodo 
que demonstram no ano que passou, quero cumpri
mentá-las pela iniciativa de procurar intensfficar o 
diálogo com o Poder Público, para que dessa conju
gação de esforços resulte um crescimento eoonOmi
co alicerçado e um desenvolvimento social à altura 
das melhores tradições do Estado. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JOEL DE Ha.LANDA EM SEU DISCURSO: 

Rectte, 20 de março de 1998 
SenhorGovenruador. 
Na qualidade de dirigentes de entidades representativas do 

setor empresar1af no Estado, vknos pelo presente solicitar a aten
ção de Vossa Excelência para a apreciação de assuntos que con
sideramos da maJor relavê.ncla. 

Como bom sabe Vossa Excelêncfa, o processo de desen
voMmanto requer uma articulação permanente entre o setor go
vernamental e a sociedade civil, da qual é parte o segnento em
presartaL 

Estamos convencidos de que, em Pemambuc:o, essas artfcu
laQÕGS têm-se conduzido de maneira insatlsfa~ não seMndo, as
sim, para viabilizar de forma eftcaz, sobretudo, ações concretas 
mais enérgicas e lna.:eávels. as mais das vezes dependentes de ili
clatlva do Setor Público, a que são Indispensáveis, quer para SIJp&

raçAo de problemas prementes de nossa comunidade, quer para a 
rai>mada do daseii'.'OMmento occnomk:o do ESiado. 

Mencionamos algumas questões objeUvas que evidenciam 
como tem sklo lnsuftclente o nrvel de articulação entre o Governo 
e o setor empresadal. A primeira, refere-se ao Programa de De
sanvoMmanto da Pernambuco - PROOEPr:. Durante a maior 
parte do ano de 1995 o Governo e as associações dà empresá
rios dlsa.ltlram, exaustivamente, a criação de um mecanismo es-
tadual de estimulo a Investimentos privados, Já que, a juizo de ..,. 
tores da érea governamental, tomava-se conveniente e oportuno 
promover alterações no Fundo Cresce Pernambuco. Neste senti
do, após Songo período da gestOas e debates, foi promulgada a 
Lei n11 11.288, de 22-12-95, que Instituiu o novo sistema do lncon
ttvos, a qual, entretanto, nAo foi regulamentada até o momento. 
Neste quadro, é deanacassárlo ragtstrar a desvantagem competi
tiVa que o nosso Estado apresenta, hoje, em retaçlo aos seus 
congéneres da Região Nordeste a do rasto do Pafs, quase todos 
com mecanismos da estfmulos fiscais em operaç.to. 

O outro exempio concreto de desarUculaçlo 6 a Jonna 
como vêm sendo conduzidas as açõas para a promoçAo aconO.. 
mica do Estado. Esse BS!IUnto foi tratado durante o ano passado, 
em mais da uma oportunidade, com as altas esferas acinlnlstra.tt
vas desse Governo, nAo tendo sido possfveJ, porém, até o mo
manto, clnamlza-las, lnciJsMJ, por falta do documento béslco 
consubstanciando a proposta governamental da açio conjunta 
com o setor empresarial. 

Fatos desta natureza conftnnam a necesaldade de se apri
morar o clálogo e lntanslftcar a parearia nas açOes destinadas à 
promoçio do daiiO!lVOMmonto de Pernambuco. 

Neste contexto, nllo há deSO?nhecet que a fase de aJusta
mento pala qual passa a economia âo Pais tom Imposto sacrlff· 
dos e todos os setores da sociedade- atingindo em especial a 
pertormance ftnancelra doa Governos estaduais - a exigindo de 
todas as esferas de poder e de todos os agentes sodals, esforços 
espaciais de adaptaçilo, da maior anciênàa na utillzaçl.o dos 
maios e de criatMdade, na busca de novos caminhos e de alter
nativas para a construção do progresso. 

Neste quadro o sator privado foi, também, fortemente 
atfngido por fatoras adversos, como redUção de crédito, altas 
taxas da juros, politicas da rastrfçiio do demanda, abrupta axpo
slçiio A compotlçiio lntamaclonal, sobrevalorlzaçiio do câmbio a 
aumento da carga tributária. NAo obstante, felizmente, seu de· 
sempenho em Pernambuco, no ano passado, apresentou resul
tados posmvos. Ilustrados pala obaarvaçl.o das seguintes Infor
mações: 

Q dados do IBGE Indicam quo a produçAo Industriai do Es
tado cresceu 5,8% durante o ano de 1995, representando a mais 
elevada taxa do Pafs, enquanto a da Região Nordeste foi de 
0,9%, e a méda nacional foi da 1,7%; 

U) mdicadOres oftdals da CNI apontaram um crescimento 
das vendas industriais em Pernambuco, no ano de 1995, da or

dem de 11, 1%, signtftcando o quinto melhor desempenho do Pafs, 

cuja média foi de 9,7%: 
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III) as exportações do Estado, em 1995, Hve!B.m IMTIB evo

lução positiva da ordem de 54,1% em relação ao ano anterior, 

tendo aumentando d9 U$370 milhões para ü$570 milhões. 

lv) Informações da Reoolta Federal dilo conta do que, no 
ano passado, a arrecadaçlo da tributos em Pernambuco, estado 
Integrante da •4• Região•, alcançou crescimento de 39,1%, d• 
sempenho bem superior a outros EStados do Nordeste como Ba
hla (28,9%) e Ceará (32,5%), e bastante acima da média nacional 
qt,Je foi de 29,6%; 

(v) crescimento, em tennos reais, de 19,7% do ICMS arre
~ado pelo Estado no ano d"e •. 1.995 em relação a 1994. 

No que tange ao Setor Público estadual, todavia, o quadro 
de resultados não apresenta perfonnance compatfvol 

Temos a dara percepção de que as origens dasae probte
ma, no entanto, nAo se loca.Hzam apenas na atual admlrMstraçê.o 
estadual, mas, remontam, a administrações anteriores. 

Além disso, nAo se pode desoonhecer os afeitos da crise 
geral do 59tor Público, hoje, existente, em todos os nrvela da es
fera governamental. 

A ocorrência desta crise, representa, porém, oportunidade 
singular para a Implementação de macldas enérgicas de reastnJ.. 
turaç!io do aparelho do Estado, que envolvam, Inclusive, relonna 
administrativa, alienaçAo de bens patrimoniais e de partk:lpaç6es 
soclotárlas, e otrtras providências para maJor elld6ncta da máqui
na estataL 

No caso de Pernambuco essa questlo vem agi'BVBOCfo--se 
e manifestando-se através de alguns fatores de amplo conheci
mento da socledada, notadamente os sagt.intas: 

(I) elevado comprometimento da receita do Estado com pa
gamento de pessoal, reduzindo drasticamente a margem da ,,.... 
vestimenta; 

(11) falta de deftnlçlo de uma politica mais vigorosa de re
duçllo dos gaslos públleos o de racionaiiZBç!io da méqulna adm~ 
nlstrattva; 

OIQ não expllcltaç!io de uma politica dellnlda de mudança 
do modelo de gestão pública que obsefve os princípios báalcoa 
de liTI setor público moderno, configurados na competitividade, 
na artk:ulaçAo e na parearia; 

(IV) nlo UtillzaçAo de attematlvas de obtançlo da mcumos 
previstas na Let estadual n11 10.904 da 4 de junho da 1993, que 
dispõe sobre a concessão da obras públicas e concessAo a per
missão de setviços públicos. São nunerosas as oportunidades de 
Investimento pelo 5ator Privado, em áreas que hoje sl.o domina
das pelo Setor P&Jbllco, tais como, abastecimento da água, esgo
tamento sanitário, estradas, Instalações a serviços portuários. que 
poderio se constitUir em novas fonnas de moblllzaçlo de pou
panças, decistvas para o Bli'T1ento da taxa de Investimento e forta
lecimento da base econOmlca do Estado. 

Ainda no contexto da artlculaçAo entre o Governo e a so
ciedade civil, destaca-se a questão do Banco do Estado de Per
nambuco S/A - BANOEPE, para cujo fortalecimento cremos nAo 
se deve afastar, Inclusiva, a hipótese de alienação de •attvos• da 
propriedade do Estado a ftm de viabilizar a eapltallzaç!io daquela 
lnstltulç!io. 

No que se refere às ultimas medkills legais a atmlnlstrati
vas tomadas pelo Governo de Vossa Excelência na área tributá
ria, Já manifestamos nosso apoio, e somos oonsdenles de que a 
sonegação fiscal, além de constituir-se ato lllclto, representa, tam
bém, fator prejudicial do dlstorç!lo da eoneomlncla, prejudicando 
a ordem econOmlca e a atuaçAo das empresas afldantas. 

Neste contexto, ressaltamos que, além da observAncla às 
garantias legais dos conlribulntes, é Imperioso que se atribua. 
também, tratamento ágil e lsonOmlco a todos os casos que envol-

vam débltos, quer do setor empresarial com o Governo, quer de~ 
te oom o Setor Privado. 

Para dar Início ao que pretendemos seja uma nova fase de 
relações entre o Governo de Pernambuco e o setor empresarial, 
no que concerne aos mecanismos de articulação, tomamos a Ini
ciativa da sugertr a Implementação das seguintes mecldas dê ca
ráter Imediato: 

•) - reatiVaç!io e valortzaç!io do Conselho da Desenvolvi
mento Industrial Comercial e da Serviços de Pernambuco - CON
DIC, eom suas amplas funções da earáter opinativo o dallberatlvo, 
transfonnando-o em espaço de decisões eomparllhedas sobretu
do em questOas econOmlcas estratégicas do Interesse do Estado 
o qual deverá funcionar com a participaçlo da todos os satoras 
produtivos, a realizar suas reun56es regularas sempre que posai· 
vel com a presença do Govamador; 

b) eoncepçllo e inplementaç!lo de um novo modelo de 
promoção acxmOmlca do Estado. O Governo não conseguirá reali
zar, Isoladamente, o trabalho de promoção, quer por nlo clspor 
de rea.Jmos suftc:'antes. quer, princfpalmente, porque a dedsAo de 
Investir 6 tomada no llmblto do Selar Privado, onde são decisivos 
o dálogo a a Integração entre os agentes econtmlcos do Estado 
e os potenciais lnvastldores. O mecanismo lnslttudonal adequado 
para otfnglr asso objottvo poderá ser definido a partir do lorta._ 
mento do processo de articulaçlo proposto neste documento; 

c) calendário do audlên<:tas de rapresentantas do sator 
ampresarialcom o Chefe do Ex8cutiYo estadual, para análise con
junta de problemas, propoatao e proj&tos de Interesse do desen
voMmento de Pernambuco; 

d) - ruavalaç!io conjunta a aer feita por representantes do 
Selar Piiblleo e do Selar Privado, - ProPostas contidas no do
cumento Agenda Pro-Pemambuco. 

Finalizando, queremos reaftnnar o compromisso das cta&
ses empresariais de eslabelecer eslreltas e cooperativas relações 
entre Setor Privado e Setor Público neste Estado, em tomo da 
aç6es ou prof&'km que venham a contribuir para O seu deSenvoM
mentosóclo-oconOmleo. 

Neste enaejo, raltaramos a Vossa Excelência nossos pro
testos do mais distinto apn!ÇO. 

Atenciosamente, - Assoclaç!lo COmercial de Pernambuco 
- Alrlnlo Fetrel .. Lopoo, Presidenta - Centro das lndolstrtaa do 
Estado de Pernambuco - Romano Andreottl - CAmara dos Olri-

gentaa Lojistas do Reclfa - Femllndo JoM Guem1 - -· 
Presidente - F-raç!lo - Associações COmon:lals do Estado 
de Pemambuoo- Carioli Fertw1do de Lucen•. Presidente- Fe
deraçlo da Agricultura de Estado de Pernambuco - Pio Guerra 
Júnior, Presklente - Federaçlo do Comércio Varejista do Estado 
de Pernambuco - Joalu Silva de Albuquerque, Presidente -
F-raç!io - CAmaras de Dirigentes Lojistas da Pemambueo -
Gonlldo coata, Presidente - Federaç!io das Empresas do Trans
portes de cargas do Nordosta - - Glboon, Presidenta -
F-raç!io das Indústrias do Estado da Pernambuco - Armando 
de Queiroz Montlllro Neto, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavta ao nobte Senador Lauro Campos. 

. . O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem tevisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadotes, data de muito 
tempo a luta e os conflitos pela terra no Btasil. Pate
ca até que nossa densidade demográfica é muito 
atta e que o Brasil, ao invés dos 8,5 milhões Km2 de 
extensão, é um Pafs de terras escassas, nem a po
pulação é muito numerosa e muito menos as tertas 
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são estreitas, restritas, limiladas. Portanto, o conflito 
não é um conflito populacional, um conflito demográ
fico ou um conflito entre a demografia e a geografia, 
mas um conflito social. 

Não há dúvida alguma de que o que se verifica 
no Brasil, ao contrário do que se passou em outros 
palses como os Estados Unidos, o Japão, a Suécia, 
a Alemanha, é a formação de uma cultura em que o 
homem é alijado, o homem é expulso das condições 
de trabalho. O homem é marginalizado, é 'sucatea
do' prematuramente, envelhecido e lançado nas 
'Santas Genovevas' e nos ~Caruarus' da vida. 

É preciso desvalorizàr o ser que a sociedade 
explora. É preciso dizer, como na escravidão, que o 
homem é coisa, para que ele seja explorado sem 
causar um problema de consciência aos explorado
res, ou qualquer coisa, ou quase nada, corno acon
tece com os trabalhadores brasileiros, dos mais ex
plorados do mundo. 

Agora, verifica-se, no Brasil, esta nova onda de 
promessas de que uma reforma agrária será realiza
da, talvez de fonna semelhante àquela que, desde 
os meados do século passado, num processo conti
nuado, foi feita nos Estados Unidos, pais em que, 
por meio da Lei Home Stead, qualquer imigrante re
cebia 170 acres de terra, onde podia trabalhar com 
suafamma. 

Só entre 1900 e 1910, 90% das terras que 
constituem o centro-oeste norte-americano foram 
ocupadas, neste processo que deu aos trabalhado
res acesso à terra. 

No Brasil, ao invés de trabalhadores imigrarem, 
temos o capital que deixa os seus proprietários lá 
fora e comanda apenas as fontes de enriquecimento 
e de realização do lucro. 

Na Suécia, dizia, ainda nos anos 60, Gunnard 
Myrdal, um economista preocupado com os proble
mas sociais, não só dos Eslados Unidos, mas tam
bém da fndia, em cujas condições escreveu dois vo
lumes de exemplares. Dizia que, lá na Suécia, no 
século passado, pelo menos oito refonnas agrárias 
mais profundas do que as cogitadas no Brasil, nos 
anos de 1960, haviam sido realizadas. No Japão, 
em média a propriedade da terra, o módulo fundiário 

2 é de, apenas, 8000 m • 
A minha preocupação com o problema rural, 

com a propriedade da terra vem de longa data. Em 
1958, estudei, participei, observei e fiz questionários 
a respeito do processo de reforma agrária capila
neado pelos SVImes, Cassa per 11 SVIIuppo di 
Mezzoglorno, na Itália; 18 entl di rHorma que fo
ram constituldos para levar a reforma agrária às re
giões mais pobres da Itália, realmente constitulram a 

expressão de uma vontade politica de realizar uma 
reforma agrária. 

No Brasil o que falia é justamente a vontade 
politica. Palavras, promessas politicas, existem em 
grande quantidade - e se renovam em cada proces
so eleitoral - mas vontade pol ftica, duvido que exis
ta_ E fico duvidando cada vez mais, pois, na semana 
passada, apresentei projeto de lei que tomou o n• 
124, que a~era a alfnea b do § 2• do art. 589 do Có
digo Civil, com a rlldação dada pela Lei n• 6.969, de 
10dedezembrode 1981. 

Sr. Presidente, essa Lei n• 6.969, do tempo 
do General Presidente João Baptista Figueiredo, 
reduziu de 10 para três anos o tempo previsto 
para se considerarem abandonadas terras que po
deriam ser arrecadadas pelos Estados, Distrito Fe
deral e pela União; arrecadadas como terras aban
donadas- Antes dessa lei, exigia-se o abandono 
por 1 o anos, de acordo com o Código Civil em sua 

. redação anterior_ 

Procurei o Incra para me informar a respeito do 
volume de terras abandonadas, terras que não foram 
herdadas; cuja herança não foi efetivada por herdeiros; 
terras compradas em grande quantidade por estran
geiros que jamais vieram conhecer sequer o local em 
que elas se encontram; terras abandonadas por pes
soas que têm poucas posses. Eu e meus irmãos, por 
exemplo, abandonamos 1.200 hectares encosiados à 
fazenda do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
no Municlpio de Buritis, que meu pai adquiriu em 1927_ 

Para mim, como para Jeremy Bentharn, para 
Adam Smith e para outros que consideram o traba
lho humano a maior e mais essencial manifeslação 
do homem, a propriedade privada real, a verdadeira 
escritura é aquela lavrada pelo trabalho humano. To
davia, vemos aqui no Brasil pessoas que nunca tra
balharam nem exploraram terra constitufrem, por 
meio da propriedade cartonai, por meio dos grilos, 
da grilagem, uma propriedade sobre outra proprieda
de; propriedades fictlcias, propriedades ladravazes, 
propriedades que não apenas desrespeitam os tra
balhadores, mas também impedem que o trabalho 
humano seja executado no processo de transforma
ção do mundo e do homem. 

Assim, a partir dessa facilidade introduzida 
pelo General João Baptisla de Figueiredo- quere
duziu de 1 O para três anos o tempo para se conside
rarem abandonadas essas terras para arrecadação 
- a reforma agrária deveria se preocupar com essas 
terras que são introduzidas no património dos Esta
dos, do Distrito Federal e da União de graça; deveria 
redistribuir essas terras para reforma agrária. 
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No entanto, tena não falta neste Pars, ao qtie pa· 
rece, porque, além das tenas devolutas, uma pletora 
de tenas abandonadas deveriam ser destinadas ao 
trabalhador- ao lado daquelas que o Exército, em boa 
hora, acaba de ceder ao processo de reforma agrária -
para que o aoesso à tena fosse, embora tardiamente, 
conseguido por aqueles que não a têm. 

O Sr. Gemido Melo- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS - Pois não. É um 
prazer oUVir o Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Gemido Melo- Agradeço imensamente 
a oportunidade que V. Ex" me dá e quero lhe confes
sar que, já há alguns minutos, estou hesitando antes 
de me decidir a interromper a exposição de V. Ex" 
tamanho o respeito que lhe devoto e tamanha a ad· 
miração que tenho pela forma séria e pelas man~es
tações patrióticas que encontro em todos os pronun
ciamento de V. Ex" mesmo quando com eles não 
possa concordar. Com relação ao pronunciamento 
de hoje, eu quero dizer a V. Ex" que há muitas coi
sas que aproximam nossos pontos de vista. Tam
bém sou daqueles que pensam que a questão da re
forma agrária precisa, de uma vez por todas, ser en· 
frentada. Creio que assim como se fala na modem· 
lzação do Estado, como se fala da modernização 
das estruturas que integram e que compõem o perfil 
da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, de 
cada uma dessas instituições que exigem reformas, 
modernizações, atualizações; dessa forma, pensa 
que a estrutura tundiária brasileira, por si mesma, 
grita por uma reforma, nos convoca a realizá-la não 
em nome de um tipo de proposta ideológica, não em 
nome de um tipo de luta ou de antagonismo interno, 
mas em nome da própria necessidade de dar maior 
fluidez, maior eficiência ao trabalho produtivo. Nisso 
estamos totalmente de acordo. Divergimos, senador 
Lauro Campos, quando V. Ex" enxerga algum tipo 
de luta, algum tipo de resistência que penso esteja 
mais associada a outro conce~o do que a própria 
realidade do problema agrário brasileiro. Penso que 
há um virtual consenso no Pais em torno da necessi
dade de se enfrentar essa questão; mas creio tam
bém, Senador, que cavalga uma tese com a qual esta· 
mos todos de acordo: existe outro tipo de interesse, o 
interesse de provocar conftitos desnecessários. Veja 
V. Ex" o seguinte: Quando falamos em reforma agrária 
e incorporamos necessariamente a essa noção o pro
pós~o altamente louvável de oferecer a um cidadão 
que deseje trabalhar na lena, mas não é dono dela, a 
possibilidade de tomar-se proprietário, nó fundo, esta
mos desejando transformar o trabalhador sem-tena 

num pequeno proprietário rural. Ora, no Brasil, exis
tam hoje centenas de milhares, talvez milhões de 
pequenos proprietários rurais. Penso, Senador, que 
se o Incra se dispuser a mandar que apenas um fun
cionário de quinto escalão leia os anúncios das pági
nas de oportunidades dos jornais em todo o Brasil, 
observaria que não há necessidade de desapropriar 
coisa alguma, tamanha é a oferta de tena que se 
tem nesse momento no Pais. 

O SR. LAURO CAMPOS - Não M dúvida ai· 
guma. 

O Sr. Gemido Melo - Gostaria de lhe dizer 
que isso apenas expressa que não se trata de dispo
nibilidade de terra, de existência de lena nem de 
proprietários de terra; não é isso que está embara· 
çando a efetivação de um programa de reforma 
agrária. Acred~. Senador, que a ausência de uma 
polftica agrfoola consistente que seja capaz de ofe
recer ao proprietário rural, ao pequeno proprietário 
rural a possibilidade de viver da sua gleba, isso sim 
acredito que seja o grande problema. 

Do mesmo modo que há cidadãos brasileiros na 
pequenez a que V. Ex" se refere, relegados a níveis 
secundários na hierarquia social brasileira, do mesmo 
modo que há homens desse tipo, que desejam a sua 
gleba, há um pequeno proprietário que não foi blo
quear estrada, que não faz movimento algum, que vive 
de três ou quatro vaquinhas, meia dúzia de pés de ba· 
nana e que precisa viver daquela gleba OU vamos fa· 
- uma reforma agrária e entregar o brasüeiro sem
lena de hoje à sua sorte, fazendo dele um pequeno 
proprietário rural, que irá viver tão desamparado quan
to os pequenos proprietários rurais de hoje, ou· vamos 
ter uma polftica agrfcola que sirva aos futuros peque
nos proprietários rurais, transformados em proprietá
rios por um programa de reforma agrária, mas que sir· 
va também aos proprietários rurais que já existem e 
que merecem nossa preocupação, tanto quanto os tra· 
balhadores sem-tena? 

O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço o aparte 
. de V. Ex". 

VoHando ao tema que me traz aqui, qual seja, 
a minha proposta de aHeração do citado art. 589 do 
Código Civil. O que gostaria também de lembrar é 
que desde a Constituição de 1946 há uma determi
nação expressa a respeito da reforma agrária. E 
aqueles que estão lutando pela reforma agrária, que 
a muitos olhos parecem bademeiros e provocado
res, estão apenas querendo provocar o respeito à 
Constituição Federal e à utilização social da proprie
dade. O res utendi, abutendi et fruendi já deveria ter 
sido enterrado na história da civilização. No entanto. 
hoje, no Brasil, ainda persiste. 
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Gostaria também de lembrar àqueles que pen
sam que o Movimento dos Sem-Terra tem algum 
sentido que não a vontade de trabalhar de que as 
terras expropriadas no Brasil caem na mão de uma 
má fia. Trata-se da máfia da expropriação de terras, 
que compra a terra por um e depois essa mesma 
terra é desapropriada por mil. E tão grande, tão bom 
é .o negócio da máfia de desapropriação de terra no 
Brasil, que vemos agora o "Rei da Soja" oferecer 
uma migBJha: 50% de seus 400 mil hectares - 200 
mil hectares - para que seja feita a reforma agrária 
em suas terras no Mato Grosso. 

O Sr. Olacyr, que é o maior produtor de soja do 
mundo, um grande empresário, prefere receber os tC
tufos da reforma agrária e aplicar o dinheiro na com
pra de empresas estatais e em outros negócios mais 
bem remunerados do que aquele em que ele atua. 

De modo que plantar soja e colher lucro é ob
viamente algo perfeitamente !feito. Plantar soja e co
lher moças bonitas deve ser mais agradável ainda. 
Mas não poder plantar, não poder trabalhar, com a 
enxada na mão e a dureza do sol, a diferença é gri
tante e profundamente desumana. 

Portanto, o que proponho é apenas chamar a 
atenção para a existência dessa fonte de terras que 
poderiam ser facilmente oferecidas para a reforma 
agrária Como a ditadura militar reduziu de dez para 
três anos a caracterização dessas terras abandona
das, apenas a reduzi de três para dois anos. Como 
membro do Partido dos Trabalhadores, eu não po
deria ficar aquém dos governos militares, que redu
ziram para três anos essa caracterização das terras 
abandonadas. 

Em relação a elas, não haverá mediação de 
máfias, como aquela que matou um advogado e 
seu filho, agora em São Paulo, há cerca de um 
mês, e que obviamente utilizam a força e a violên
cia para impedir que uma reforma agrária humana 
seja feita. 

Apenas para terminar, gostaria de lembrar que 
quando os Estados Unidos ocuparam o Japão, lá fi
zeram uma reforma agrária, não para redistribuir, al
terar a estrutura fundiária, mas para reduzir os 25% 
de trabalhadores assalariados - que os norte-ameri
canos entendem ser muito - no campo. Nos Estados 
Unidos, 2,7% da população está ocupada no campo. 
Pode acabar acontecendo com a reforma agrária no 
Brasil o que· aconteceu com a Lei do Divórcio: quan
do ela chegar, pode ser que a população brasileira 
esteja, como a americana, 2,7% no campo e a refor
ma agrária, então, será inútil, como foi inútil a Lei do 
Divórcio em um Pais em que as pessoas, cansadas 
de esperar uma solução jurldica formal, resolveram 

na prática seus conflitos e sua vontade de encontrar 
a felicidade em outra união conjugal. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com 
a palavra o Senador José Fogaça. (Pausa) 

Com a palavra o nobre Senador Josaphat Mari
nho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, no mês de maio findo, recebi co
municação do Reitor da Universidade Federal da 
Bahia, acusando as dificuldades por que passava 
aquela universidade em face de determinações 
inesperadas do Ministério da Administração, com 
relação a vantagens de proventos de servidores da· 
quela instituição. 

Alegava o Reitor que, já em abril, fora verifica
da a supressão da rubrica "vantagem pessoal" no 
pagamento de servidores, sem qualquer comunica
ção prévia à universidade. Cerca de 930 servidores 
seriam atingidos por essas reduções. 

Em maio, renova-se a determinação do Minis
tério, atingindo, inclusive, o pagamento de horas ex
tras reconhecidas em decisões judiciais. Pleiteava o 
Reitor que com ele eu fosse a audiência com o no
bre Ministro da Administração. Tomei o cuidado de 
telefonar ao Ministro, dando-lhe noticia da comuni
cação recebida Disse-me S. Ex" que tranquilizasse 
o Reitor porque as medidas haviam sido suspensas 
para efeito de reexame. Vale dizer que, com essa 
comunicação, o Ministério reconhecia que não havia 
segurança na determinação de reduzir vencimentos 
e proventos de servidores da universidade. 

Transmiti essa informação ao Magnffico Reitor, 
que, posteriormente, me informou que esteve com o 
Sr. Ministro, juntamente com representantes de ou
tras universidades, já que a providência devia esten
der-se a todas as instituições de ensino superior de 
caráter federal. A verdade, porém, é que em maio, 
nos vencimentos e nos proventos de muitos servido
res foram feitas deduções, sem que a Universidade 
pudesse opinar e ser ouvida a respeito. 

O Magnifico Reitor esclareceu-me que pon
derou ao Ministro sua situação de angústia, pois 
quem recebe a ordem judicial para cumprir as sen
tenças é ele, quem pode ser ameaçado de prisão 
por não cumpri-las é ele. Porém, as ordens de re
dução partem do processo centralizador do Gover
no Federal. 

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

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Concedo o 
aparte a V. Ex". 
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O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador 
Josaphat Marinho, não é eSia a primeira vez que V. 
Ex" aborda o assunto universitário. Em outra opor
tunidade, V. Ex" colocou em destaque o problema 
da mendicância que estava a existir em todas as 
universidades. Agora, V. Ex" traz um assunto cu
riosfssimo. Se o Reitor não cumprir a ordem, deve
rá. ser penalizado e o Juiz mandará recolhê-lo à 
prisão por crime de desobediência. Por sua vez, o 
Ministério da Administração toma essa medida, ~ 
porque, como se diz na gfria, •se colar, colou•, ob
rigando aos que forem molestados, para não dizer 
coagidos, ir ao Judiciário impetrar um mandado de 
segurança. Quem seria a autoridade coatora? O 
Reitor novamente. De modo que verifico com tris
teza, porque V. Ex" faz não apenas uma comuni
cação, mas uma denúncia. o despreparo para um 
assunto dessa natureza. Acompanho V. Ex" em 
sua manifestação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Muito obriga
do a V. Ex". 

Como salienta em seu aparle o nobre Senador 
Bernardo Cabral, se medidas judiciais forem inler
poSias - e há de prever-se que o serão -, o citado é 
o Reitor, não o Ministro da Administração. Se uma 
providência drástica para cumprimento da medida 
for solicitada, é contra a Reitoria, não contra o Minis
tério. A estranheza cresce, porque tais reduções não 
são propostas ou promovidas pelo Ministério da 
Educação, a que pertence a Universidade, mas pelo 
Ministério da Administração. 

Trago, Sr. Presidente, esses fatos ao conheci· 
mento da Casa, ainda sem nenhum propósito de 
acusação. Faço-o, cumprindo um dever de quem 
também já foi professor federal, na expectativa de 
que o Governo corrija o procedimento que está sen
do posto em prática. Alente-se em que, no fax do 
Reitor, ele esclarece, por exemplo, que vantagens 
pessoais foram incorporadas aos vencimentos dos 
servidores em decorrência dos Decretos n"s 
94.664/87 e 95.689/88. 

Como também já assinalei, com relação às 
horas extras, houve decisões judiciais. O Governo 
não há de ignorar que não pode reduzir vencimen
tos que já estejam integrando o património dos 
servidores, sem que adote a medida legal ou judi
ciai adequada para a revisão necessária. Fora daf 

tudo que se faz é arbftrio, inconciliável com o Go
verno democrático. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) -A Pre
sidência designa para a sessão defiberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
REOUERiMENTO N° 505, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
505, de 1996, do Senador Roberto Freire, solicitando, 
nos tennos do art. 119 do Regimento Interno, a dis
pensa do perecer da Comissão de Assuntos Económi
cos sobre o Projeto de Lei do Senado n" 259, de 1995, 
de sua autoria, que aitera o disposto na Lei n" 8.629, 
de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras providências. 

-2-
REQUERIMENTO N° 518, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
518, de 1996, do Senador Freitas Neto, solicitando, 
nos tennos do art. 172, inciso i, do Regimento inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do Pl'9jeto de Lei 
do Senado n• 188, de 1995, de sua autoria, que cria 
a Área de Proteção Ambiental do Deita do Parnaiba. 

-a
REQUERIMENTO N° 519, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
519, de 1996, do Senador Freitas Neto, solicitando, 
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n• 280, de 1995, de sua autoria, que cria 
área de livre comércio nos Municfpios de Pamaiba e 
Lufs Correia, no Estado do Piaur. 

-4-
REQUERIMENTO N° 521, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
521, de 1996, de iniciativa da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania (apresentado como conclu
são do Parecer n" 271196-CCJ) sobre o Oficio n• S/49, 
de 1995, do Tribunal Superior do Trabalho, que solicita 
a retirada do Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1995 
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(n" 4235193, na Casa de origem), que attera a Lei n• 
8.432, de 11-6-92, para redefinir as jurisdições das 
Juntas de Conciliação e Julgamento nae Regiões da 
Justiça do Trabalho e dá outras providências, reque
rendo o sobrestamento da matéria, a fim de que esta 
Casa dê ciência àquele Tribunal do teor desta decisão 
e aguarde, no prazo que for convencionado, propostas 
de .modfficações necessárias. 

-5-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 

DE LEI DA CÂMARA N° 104, DE 1992 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 104, 

de 1992 (n• 604/91, na Casa de origem), que define 
e pune contravenção penal referente a condutas 
atentatórias contra o patrimõnio público e privado, 
tendo 

Parecer sob n• 262, de 1996, da Comissão 
- Dlretora, oferecendo a redação do vencido. 

-6-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 

OE LEI DA CÂMARA N° 232, OE 1993 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 232, 
de 1993 (n• 2.525192, na Casa de origem), que inclui 
os Incisos X e XI no art. 4° da Lei n• 8.389, de 30 de 
dezembro de 1991, que institui o Conselho de Co
municação Social, tendo 

Parecer sob n• 264, de 1996, da Comissão 
- Dlretora, oferecendo a redação do vencido. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Nada 

mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h37min.) · 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 
04106/1966, E QUE SE REPUBLICA POR 
SOLICfrAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, há uma expectativa geral quanto à 

próxkna decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal 
Federal, no recurso que lhe foi submetido, face à deli
beração recente do Tribunal S~rior Eleitora~ no sen
tido de proibir que titulares de cargos do Poder Execu
tivo na esfera Federal, Estadual ou Municipal - Presi
dente da República, VIC&Presidente da República, Mi
nistros de Estado, Governadores de Estado, Voce-Go
vernadores, Secretários de Estado, Prefeitos Munici
pais, Vice-Preleitos, Secretários Municipais - subam 
aos palanques, durante a campanha eleitoral. 

Parece-me que houve equivoco do Tribunal 
Superior Eleitoral ao examinar a matéria, não obs
tante o fato de que-equela ana Corte de Justiça vem 
demonstrando extremo zelo pela purificação do pro
cesso elettoral. 

Na verdade, o que enfim se conseguirá, se per
durar a deliberação do TSE, é a cessação da cida
dania. Embora ocupem cargos de Presidente da Re
pública, ou outros, são cidadãos brasileiros que têm 
o direito de ir à tribuna popular para defender os pro
gramas do seus partidos, as diretrizes que coman
dam as próprias candidaturas que as suas agremia
ções apresentam, nos pleitos eleitorais. O que se 
deve condenar e punir com rigor, é o uso da máqui
na administrativa na campanha elettoral, seja a má
quina federal, estadual ou municipal. A própria legis
lação em vigor já dispõe de normas baslante rlgidas 
nesse sentido, de tal maneira que fica praticamente 
imposslvel que as autoridades federais, estaduais 
ou municipais possam Influenciar nas decisões elei
torais. Se não prevalecesse esse meu racioclnio, 
como é que irlamos discutir, por exemplo, a questão 
da reeleição dos titulares dos cargos eletivos? Nos 
Estados Unidos da Amárica, o Presidente da Repú
blica é candidato à reeleição no exercfcio do próprio 
cargo; assim também os Governadores de Estados 
e os outros ocupantes de cargos do Executivo. Sr. 
Presidente, não há de ser a presença nos comlcios 
eleitorais que irá fraudar os pleitos. 

Ainda hoje ouvi uma entrevista, mutto contun
dente, do Governador Mário Covas - e ninguém du
vida da condição de democrata do Governador de 
São Paulo. S. Ex" afirmou categoricamente que es
perava, com ansiedade, a decisão do Supremo Tri
bunal Federal, porque está disposto a subir nos pa
lanques de São Paulo para defender as teses do 
seu Partido, o PSDB, e sobretudo as candidaturas 
que a sua agremiação partidária está lançando, a 
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começar pela capital, onde disputa o pleito munici
pal o ex-Ministro José Sena. 
' Quero crer, portanto, Sr. Presidente, que o Su
premo Tribunal Federal, na sua serenidade, há de 
se aprofundar no exame dessa matéria e há de vir 
ao encontro dos anseios de todos nós, democratas, 
que queremos na verdade que a campanha eleitoral 
se processe dentro de normas rlgidas e de um pro
cesso permanente de moralização. Mas nunca, Sr. 
Presidente, tirando o direito que têm os cidadãos 
brasileiros de defender suas Idéias nos palanques 
eleitorais. 

Muito mais Importante foi a decisão do TSE, 
apoiada pelo Congresso, de maneira firme e categó
rica, de assegurar recursos necessários para a Infor
matização dos pleitos eleitorais. Já teremos, este 
ano, nas eleições das capitais, cerca de 30 milhões 
de eleitores votando através de máquinas. Isso é lm
portantrssimo para evitar que as fraudes eleitorais se 
repitam, e tendo em viste, também, o apressamento 
do processo de apuração das eleições. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Inter
rompo V. Ex" apenas para prorrogar por mai!l~Z 
minutos a Hora do Expediente, de forma a poder 
concluir o seu pronunciamento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, 
ainda mais relevante é a questão das despesas da 
campanha eleitoral. Já avançamos bastante nesse 

sentido. No último pleito, tivemos os bOnus eleito
rais; e agora, na nova legislação, temos também aju
das eleitorais de pessoas flsicas e jurldicas, compro
vadas através de recibos. 

Digo a V. Ex• que preferia os bOnus, porque 
me pareciam melhor solução. Mas, de qualquer 
forma, o que é importante é a transparência nes-

sa questão, para evitar-se que amanhã continue 
a haver fraudes que levem a um maior enriqueci
mento illcito, cada vez mais, de pessoas que 
participam, às vezes, de campanhas politicas 
mais para ganhar dinheiro do que a própria elei
ção, apropriando-se das chamadas sobras de 
campanha. 

Rca, portanto, este registro, Sr. Presidente. A 
minha expectativa e de todo o povo brasileiro é no 
sentido de que o Supremo Tribunal Federal assegu
re a todos os brasileiros, sejam autoridades ou não, 
o direito sagrado de subirem aos palanl,ues, para 
defenderem as idéias dos seus candidatos, as idéias 
e os programas dos seus respectivos partidos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

ATA DA 86" SESSÃO DEUBERATlVA, 
REAUZADA EM 5 DE JUNHO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 6 de junho de 1996) 

RE11FICAÇÓES 

À página n• 9456, 21 coluna, na leitura do Ex
pediente da sessão, 

Onde se 11: 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Leia-se: 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

À página n• 9460, 11 coluna, imediatamente 
após o despacho à Mensagem n• 179/96, inclua-se, 
por omissão, a seguinte: 

N° 180, de 1996 (n• 496/96, na origem), de 4 
do corrente, comunicando a ratificação da Lei n• 
9.275, de 9 de maio de 1996, por ter sido constatada 
a existência de erro material no autógrafo do Projeto 
de Lei n• 35, de 1995-CN, que estima a receita e fixa 
as despesas da União para o exerclcio financeiro de 
1996, transformado na referida lei. 
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Ata da 89!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 11 de junho de 1996 

2" Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Odacir Soares, Renan Ca/heiros, Ney Suassuna 
Emília Fernandes e Jefferson Peres 

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

Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares - Artur da Távola - Bello 
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élclo 
Álvares- Emflia Fernandes- Esperidião Amin- Aa
viano Melo - Franeelino Pereira - Freitas Neto - Ge
raldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda -
Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Humberto 
Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Alves - José 
Bianco - José Bonffácio - José Eduardo Outra -
José Eduardo Vieira - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - Júnia Marise -
Lauro Campos - Lucídio Portella - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Na
bor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Ono
fre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez 
T ebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros - Ro
berto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Ro
meu Tuma- Ronaldo Cunha Uma- Sebastião Rocha 
- Sérgio Machado - T eotônio Vilela Rlho - Va!mir 
Campelo - Vilson Kleiniibing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A lista 
de presença acusa o comparecimento de 67 Srs. 
Senadores. 

Haverdo ntínero 11J!jo 1 a •la. declaro abeila a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos. 
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 

1° SeCretário em exe~efcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
AVISOS 

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N°s 448 e 472, de 31 de maio de 1996, comu
nicando a impossibilidade de prestar as informações 
referentes aos Requerimentos n•s 411 e 357, de 
1996, de informações, dos Senadores Gilberto Mi
randa e Epi!ácio Cafeteira, respectivamente, por Ira-

lar-se de matéria protegida pelo sigilo-bancário, nos 
termos do art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

Os Avisos foram encaminhados, em 
cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

N• 471/96, de 31 de maio de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 41 O, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER N"301, DE 1996 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto d8-0i!Cieto Legislativo n• 94, de 
1995 (n• 9195, na Câmara dos Deputados), 
que •aprova o ato que renova pennlssio 
outorgada à Rádio Clube de Alagoas 
Ltda., para explorar serviço de radfodffu
siio sonora em freqilêncla modulada na 
cidade de Maceló, Estado de Alagoes•. 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n• 94, de 1995 (n• 9, de 
1995, na Câmaia dos Deputados), que aprova o ato 
que renová permissão à Rádio Clube de Alagoas 
Lida., pala explorar serviço de ~adiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Maceió, Esta
do de Alagoas. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 316, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
n• 104, de 22 de junho de 1992, que renova permis
são para exploração de canal de radiodffusão Sono
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Clube de Alagoas Lida.: 
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Nome do Sócio Cotlsta 

o Espólio Leda Collor de Mello 

o Espólio de Pedro Alfonso Collor de 
Mello 

o Fernando Alfonso Cofiar de Mello 

o Leda Maria Mello Coimbra 

o Ana Luiza Collor de Mello 

o Espólio José Barbosa de Oliveira 

Total de Cotas 

Cotas de 
PartlciP'!ç!io 

7.920 

545 

495 

495 

495 

50 

10.000 

O presente projeto lei examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado José Jor
ge, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constHucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra o voto do Deputado José Genofno. 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora. e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da ConstHuição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, 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 acompanha o PDL n• 94, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Clube de Alagoas Ltda. atendeu a todos 
os requisHos técniCos e legais para habiiHar-se à re
novação da permissão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi
nário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1996. -
Rooerto Requlão, Presidente - José Fogaça, Rela
tor - Gerson Camata - Jefferson Pénis - Artur da 
Távola - Emília Fernandes - João Rocha - Bello 
Parga- Freitas Neto- Wakleck Omelas- Joel de 
Hollanda- Francellno Pereira- José Roberto Ar
ruda- Ney Suassuna- Marluce Pinto. 

PARECER N• 302, DE 1996 

Dp Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n" 9, de 
1996 (n• 169195, nP Câmara dos Deput
dos), que Pprovp o ato que renow per
missão outorgada à Rádio Clube de Ala
goas Ltda, para exportar serviço de radio
difusão sonora em frequência modui!Jda na 
cid!Jde de Araplraca, Estado de Alagoas. 

ReiPtor:SenPdor João FrPnÇP 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão para parecer o Projeto 
de Decreto Legislativo n• 9, de 1996 (n• 169 de 
1995, na Câmara dos Deputados, que aprow o ato 
que renow permissão à Rádio Clube de Alagoas 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Arapiraca, 
Estado de Alagoas. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 316, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
n• 1 04, de 22 junho de 1992 que renova 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 composição acionária do em
preedimento Rádio Clube de Alagoas Ltda: 

Nome do Sócio Cotlsm Coto de 
Participação 

• Espólio de Leda Collor de Me fio 7.425 

• Espólio de Pedro Affonso Cofiar de 
Mello 545 

• Fernando Collor de Mello 495 

• Leda Maria Mello Coimba 495 

• Leopoldo Alfonso Collor de Mello 495 

• Ana Luiza Collor de Mello 495 

• Espólio de José Barbosa de Oliveira 50 

Total de Coto 10.000 
O presente projeto foi examinado pela Comis

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado José Jor
ge, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rfdico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 
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11 -Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodffusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 
1992. Essa norma interna elé.ea uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão da Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n• 09, de 1996, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução 39192, ficando caracterizado que a empresa 
Rádio Clube de Alagoas Ltda., atendeu a todos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à reno
vação da permissão, opinamos peta aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, ori
ginário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Roberto Requlão - Presidente, Joio França - Re
lator, Ney Suassuna- Gerson Cemata- Joio Ro
cha - Joel de Hollanda- Em ma Fernandes - Art
hur da Távola - BeiJo Parga - Jefferson Pérea -
Waldeck Ornelas - Francelina Pereira - José Ro
berto Arruda - Freitas Neto - Marluce Pinto. 

PARECER N" 303, DE 1996 

Da Comlssio de Educaçio, sobra o 
Projeto de Lei do Senado n" 222, de 1995, 
de autoria do Senador Odaclr Soaras, 
que "devolve à Universidade Federal do 
Rio de Janeiro sua denominação primiti
va de Universidade do Brasil". 

Relator: Senador Waldeck Ornelas 

I - Relatório 

Vem a exame desta Comissão, para decisão 
terminativa, o Projeto de Lei do Senado n• 222, de 
1995, de autoria do ilustre Senador Odacir Soares, 
que propõe restituir à Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) sua designação original de Uni
versidade do Brasil. 

Sua justificação fundamenta-se no respeilo à 
tradição e à história sobre fatos marcantes na forma
ção de nossa identidade nacional. 

Dessa forma, descreve o empenho de nossos 
antepassados para a criação de instituições de ensi-

no superior no Brasil, a partir das tentativas frustra
das dos jesuftas, ainda no século XVI, seguidas das 
intenções não conCretizadas do Prfncipe Maurfcio de 
Nassau, por ocasião da invasão holandesa, e dos in
confidentes mineiros, em 1789. 

Essa aspiração só se tomou realidade em 
1808, quando os primeiros cursos superiores foram 
criados pelo Prfncipe Regente Dom João VI. Na ci· 
dade do Rio de Janeiro, as escolas de Anatomia e 
de Cirurgia se constitufram no núcleo da primeira 
universidade brasileira, instalada após mais de um 
século de funcionamento dessas instituições de en
sino superior isoladas. 

Para o autor do projeto, o nome de Universida· 
de Federal do Rio de Janeiro, adotado pelo governo 
Revolucionário de 1964, representa um "desrespeito 
ao nosso património histórfco, o que justifica o retomo 
à denominação primitiva de Universidade do Brasil." 

li-Voto 

A preservação fiel de fatos relevantes da histó
ria do pafs são essenciais na consolidação da nossa 
identidade nacional. Fundamentando-se nesse prin· 
cfpio válido, a proposição de mudança do nome da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro para Univer
sidade do Brasil não apresenta argumentos que jus
tifique essa alteração, como se pode observar atra
vés da história dessa instituição. 

Inicialmente, o nome original dado à UFRJ foi 
Universidade do Rio de Janeiro, por iniciativa do Go
verno Central, através do Decreto n• 14.343, de 7 de 
setembro de 1920. Como relata Sousa Campos, a pri
meira instituição de ensino superior que vingou com o 
nome de universidade - a Universidade do Rio de Ja
neiro - foi criada em 1920, depois de trinta tentativas. 

A técnica utilizada para a organização da univer· 
sidade foi proceder a aglutinação da Escola Politécn~ 
ca, da Escola de Medicina e da Faculdade de Direito. 
já existen1e no Rio de Janeiro. Seu primeiro reitor foi 
Tobias Barreto, professor da Escola Polttécnica. Além 
do Conselho Superior de Ensino, havia o Conselho 
Universitário formado por dez membros - o reitor, os 
diretores das t~ faculdades e seis professores cate
dráticos, dois de cada congregação, por elas ele~os. 

A solução encontrada para a criação da univer
sidade sofreu várias crfticas, especialmente por con
siderar um tftulo pomposo atribufdo a um mero aglo
merado de escolas. Essas crfticas indicam que, na
quela ocasião, corrieçaram a se formar os primeiros 
elementos de uma instituição universitária. Como ar
gumenta ele, a existência de uma reitoria, ainda que 
de estrutura frágil, diminufa a ampla margem de ma· 
nobra da direção e da congregação de cada uma 
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das faculdades. Além disso, o surgimento dessa ins
tância mais alta de poder levou à disputa pela hege
monia de uma faculdade sobre as demais. Renegar a 
universidade era, pois, uma fonna de rejeitar o pouco 
de integração que estava: se fomfando e que começa
va a prejudicar os interesses estabelecidos na burocra
cia administrativa e docente das três faculdades. 

. A crítica mais consistente à Universidade do 
Rio de Janeiro foi apresentada por Fernando de 
A2evedo, em 1926, e teve cómo mérito estimular o 
debate sobre o modelo de universidade que o Brasil 
deveria adotar, destacando-se, a partir de 1931, 
duas correntes - a liberal e a autoritária. Nessa 
perspectiva, a recém-criada Universidade de São 
Paulo representava o modelo de organização institu
cional da corrente liberal, em contraposição à Uni
versidade do Rio de Janeiro, considerada padrão 
adotado pela corrente autoritária. 

Naquele ano, passou a prevalecer na polftica 
educacional a orientação mais autoritária. Francisco 
Campos, então Primeiro Ministro da Educação, ela
borou o Estatuto das Universidades Brasileiras, que 
vigorou por trinta anos. O primeiro efe~o de sua pro
mulgação foi a refomna da Universidade do Rio de 
Janeiro "modelo para as universidades e institutos 
equiparados•, segundo a exposição de motivos. 

Pelo decreto n•19.852, de 11 de abril de 1931, 
a Universidade do Rio de Janeiro se expandiu, pas
sando a incorporar a Escola de Minas-Ouro Preto (o 
que na prática jamais ocorreu), a Faculdade de Far
mácia, a Faculdade de Odontologia, a Escola Nacio
nal de Belas Artes e o lnshluto Nacional de Música. 
Esse decreto recomendava, ainda, a adoção do reg~ 
me integral para todo o coJpo docente e transferên
cia das unidades componentes da universidade para 
um campus, denominado cidade universitária 

Dezassete anos depois de sua criação, ocorri
da em 1920, a Universidade do Rio de Janeiro foi, 
mais uma vez, reorganizada e passou a se Chamar 
Universidade do Brasil, pelo Decreto n• 452, de 5 de 
julho de 1937. Naquela ocasião, dispunha de quinze 
escolas superiores e dezasseis insmutos. Suas es
colas passaram a ter mais prestígio, recebendo a 
qualificação de nacionais. 

A recriação da universidade num tempo de in
tensa repressão política penn~iu ao Estado aumen
tar o controle sobre as atividades universMrias. O 
reitor e os diretores passaram a ser escolhidos dire
tamente pelo Presidente da República. Procurou-se, 
também, impedir a mobilização política dos integran
tes da universidade, "proibindo qualquer ahlude de 
caráter político-partidário dentro da Universidade". 

No período do Estado Novo, a pol~ica educa
cional não se limitava apenas a decretar a legislação 
e ditar nomnas para a sua implantação. Mais que 

isso, ela visava transformar o sistema de ensino em 
um instrumento eficaz da manipulação dentro do sis
tema instituído. 

Por isso, ainda que o Ministro da Educação na
quela época, reconhecesse os "notáveis esforços no 
sentido da fundação da universidade" não deixava 
de frisar o dever da União de "annar e proteger por 
todas as fonnas. o progresso dessas instituições e 
ter a sua própria universidade instalada no Distrito 
Federal. Isso mostra como havia, por parte do Go
verno Central, preocupação de centralizar progressi
vamente todo o ·sistema de ensino superior, transfor
mando-c gradualmente em um "perfeito aparelho 
ideológico do Estado". 

Nessa linha, toda ênfase recaiu sobre o caráter 
nacional da Universidade do Brasil, devendo a mes
ma ser mantida e dirigida pela União. Quatro aspec
tos são lembrados para que a Universidade do Brasil 
garantisse esse caráter da "universidade nacional". 

- Deveria ser um padrão para as outras institui
ções de ensino superior do Brasil. Assim, seus inst~u
tos deveriam oferecer todas as variantes de cursos, 
discriminados e definidos por lei federal. Seria exemplo 
da boa organização, no que se referisse a sua estrutu
ra, instalações, administração e funcionamento; 

- Deveria constituir-se num centro de pesqui
sas, a fim de tomar-se o mais atto reduto da cultura 
intelectual; 

- Seria freqüentada por estudantes de todo o 
pais e não apenas por estudantes da Capital; 

- Passaria a ser uma guardiã das tradições, prin
cipias e diretrizes, de modo a assegurar à nação a 
continuidade, o progresso, o equilíbrio e a liberdade. 

Ainda que a concepção da Universidade do 
Brasil como modelo padrão de instituição universM
ria procurasse se legitimar mediante as condições 
acima apresentadas, o que ocorreu na prática foi 
passar a ser o modelo padrão imposto pelo Governo 
Central às outras universidades, cerceando qualquer 
iniciativa divergente. 

Em período mais recente, mas igualmente 
sombrio, como parte de ampla refomna no ensino su
perior do pais, o Congresso Nacionai decretou a Lei n• 
4.831, de 5 de novembro de 1965, modificando, mais 
uma vez, o nome dessa instituição, que passou a de
nominar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Portanto, anaiisando-se o relato das sucessivas 
mudanças de nomes da UFRJ, pode-se observar: 

- Eeu nome original, por ocasião de sua cria
ção em 1920, foi Universidade do Rio de Janeiro. 
Esse fato, aliás, foi mencionado nos livros sobre his
tória do ensino superior, nos documentos do MEC e 
da própria UFRJ; 

- Somando-se o per!odo em que a Instituição 
manteve o nome da Universidade do Rio de Janeiro, 
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- dezassete anos - e Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, trinta e um anos (até o momento) -,- ta. 
mos o total de quarenta e oito anos, em contraposi
ção aos vinte e oito em que se denominou Universi
dade do Brasil. São números por demais modestos, 
em nada se comparando a outras universidades tra
dicionais, como Harvard. Contudo, vale ressaltar 
quase o dobro do tempo que essa Universidade tem 
o nome de seu Estado, o Rio de Janeiro; 

- Seu caráter de 'UniveJSidade Nacional', a ser 
conquistado pela excelência dos serviços prestados, 
não se concretizou. Foi suplantado pela centralização e 
autoritarismo, predorrinantes na época, que tomaram
na um modelo imposto às instituições congéneres. 

Além disso, como o âmbito de atuação da 
UFRJ é o Estado do Rio de Janeiro, com maior ra
zão, nos dias aluais, retomar-se o nome de Universi
dade do Brasil se justifica menos ainda Outras insti, 
tuições universitárias, de igual importância - como a 
USP, a UFMG, a UnS- poderiam, também, reivindi
car esse tftulo. 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro dis
põe de uma estrutura complexa e diveJSHicada. Ofe
rece trinta e oito cuJSos de graduação, onde se en
contram matriculados dezoito mil alunos. A cada ano 
são oferecidas cinco mil vagas para aqueles que ali 
pretendem ingressar mediante processo seletivo. 
Para atendimento a esses alunos, conta com três mil 
e quatrocentos docentes, dos quais mil e duzentos 
são doutores e mil e um são mestres, além de onze 
mü servidores desempenhando atividades técnico
administrativas. A UniveJSidade oferece, ainda, no
venta e três cuJSos de Mestrado e Doutorado nas 
mais diversas áreas do conhecimento, desenvolven
do atividades de pesquisa cujos avanços cientificos 
e tecnológicos projetam-na no cenário internacional. 

Para urna instituição do porte e da complexida
de da UFRJ, a alteração de nome causa transtornos 
desnecessários e injustificáveis. Esses contratem
pos são especialmente de ordem administrativa e fi
nanceira, que envolve até mesmo troca de placas, 
indicações, material de escritório que parece simples, 
mas se constitue em Onus desnecessário, especial
mente se considerannos a grave crise financeira das 
instituições públicas de ensino superior. Questões 
mais complexas, como convênios e contratos firma
dos, e outras relações com órgãos e instituições con
géneres, aqui e em outros países, terão que superar 
düiculdades, em prejufzo da própria UFRJ. 

Por outro lado, não há registro de consulta à 
comunidade acadêmica sobre a mudança proposta. 
Essa iniciativa só teria sentido se fosse liberada por 
membros da própria instituição, com indicação de 
sólidos argumentos a favor, que compensassem os 
contratempos apontados. 

00221 

Por último, vale destacar que a propos1çao 
pode ser considerada inconstitucional, por vício de 
iniciativa. A mudança de nome de uma instituição 
complexa como a UFRJ, com suas naturais decor
rências, constitui-se intromissão em questões admi
nistrativas de um órgão público, que é prerrogativa 
do Poder Executivo. 

Em conclusão, os argumentos acima apresen
tados apontam a inconveniência da aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n• 222, de 1995. 

Sala da Comissão, 30 de maio de 1996. - Ro
berto Requlão, Presidente - Waldeck Ornelas, Ra. 
lator - lrls Rezende - Gerson Camata - Marluce 
Pinto - João Rocha - Freitas Neto - Joel de Hol
landa - Artur da Távola - José Roberto Arruda -
EmUla Fernandes - Ney Suassuna - Bello Parga 
- Francelina Pereira -Jefferson Péres. 

PARECER Nl304, DE 1996 · 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n• 234, de 1995, 
de autoria da Senadora Benedito da Silva, 
que •autoriza o Poder Executivo a criar 
selo comemorativo ao Tricentenário de 
Zumbi de Palmares•. 

Relator: Senador Gerson Camata 

I - Relatório 

É submetido ao exame conclusivo da Comis
são de Educação. nos termos do art. 102, 11, combi
nado com o art. 91, I, do Regimento Interno, o Proja. 
to de Lei do Senado n• 234, de 1995, de autoria da 
Senadora Benedita da Silva que 'autoriza o Poder 
Executivo a criar selo comemorativo ao Tricentená
rio de Zumbi de Palmares•. 

Objetiva a propósito render justa homenagem a 
Zumbi 'no ano em que se celebra trezentos anos de 
sua morte, ocorrida em 20 de novembro de 1695". 

O projeto autoriza o Poder Executivo, através 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vin
culada ao Ministério das Comunicações, a tomar as 
providências necessárias à criação do selo mencio
nado, imputando as despesas decorrentes ao orça
mento da Empresa e do Ministério. 

li-Voto 

O projeto apresenta-se formalmente conforme 
com as normas aplicáveis às iniciativas do gênero. 
de acordo com os arts. 25, X, 22, V, e 48, XII, da 
Constituição Federal, e com as normas regimentais 
aplicáveis. Caberia ajuste formal na redação dos dis
positivos, para adequa-los à boa técnica legislativa. 
No entanto, tal providência é plenamente dispensá-
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vel, na medida em que a intenção da propositura já 
se encontra satisfeita por inteiro. 

A homenagem alvitrada pela Senadora Benedi
ta da Silva é digna de particular elogio e de reconhe
cimento público. A figura emblemática de Zumbi dos 
Palmares representa, para a memória histórica e 
para a identidade social dos brasileiros, marco fun
damental do processo de autonomia social, polftica 
e -económica. Zumbi, ao lado de outros sfmbolos 
maiores da consciência nacional brasileira, como Ti
raden:i;s por exemplo, decerto merece o preito de 
reverência que lhe é dedicado. 

Cabe, todavia, ter presente que a homenagem 
sob a forma de selo postal especial já se encontra 
realizada, de inteiro acordo com a fórmula que o pre
sente projeto estipula. Com efeito, a Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos, do Ministério das Co
municações, já previu e executou o referido selo, in
clufdo - com a necessária antecedência - na Pro
gramação Rlatélica de 1995 do Departamento de R
latélia da ECT. Dito selo será lançado oficialmente 
em 20 de novembro de 1995, data jubilar do home
nageado, simultaneamente em União dos Palmares, 
no Estado de Alagoas, e em Brasma. 

Estando, por conseguinte, atendido no Integra 
o escopo do Projeto de Lei do Senado n• 234, de 
1995, concluo por sua prejudicialidade quanto ao 
conteúdo, votando, dadas evidentes razões formais, 
pela rejeição e subseqüente arquivamento. 

Sala da Comissão, 30 de maio de 1996.- Ro
berto Requlão, Presidente - Gerson Camata, Rela
tor - José Fogaça - fria Rezende - Marluce Pinto 
- João Rocha - Waldeck Omelas - Joel de Ho
landa - José Blanco - Arthur da Távola - Jollé 
Roberto Arruda - EmUla Fernandes - Ney Suas
suna - Bailo Parga - Francellno Pereira - Jeffer.. 
son Peres. 

PARECER NO 305, DE 1996 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n" 18, de 1996, 
de autoria do Senador Emendas Amorim, 
que "dispõe sobre a função de respons6-
vel técnico nas empresas da comunica
ção social e dá outres providências". 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Lei do Senado n• 18, de 1996, que "dispõe so
bre a função de responsável técnico nas empresas 
de comunicação social e dá outras providências". 

De autoria do nobre Senador Emandes Amo
rim, pretende o projeto sanar o problema da "inunda-

ção de material inacabado, mal produzido, com de
leitos, vícios e falhas de toda natureza, provindos de 
uma má qualfficação daqueles que se aventuram em 
produzir e divulgar material jomalfstico". Na opinião 
do proponente, o fenômeno está na esteira da libe
ração obtida na Carta Magna de 1988, quanto à ma
nifestação do pensamento escrito, falado e televisio
nado, quando proliferaram os veículos de comunica
ção, inundando o País com boletins, jornais, rádios 
etc. Esse fenômeno, no entanto - argumenta Sua 
Exoelênc!a - faz-se seguir de -uma queda na quali
dade do material veiculado, uma vez que nem todos 
os estabelecimentos dispõem de pessoal técnico 
que se responsabilize pela forma e pelo conteúdo 
daquilo que se lança ao público. 

Entende assim o autor que, com a medida, "lu
cram as empresas de comunicação, pelo ganho de 
qualidade de sua programação, ganham os profis
sionais da área jomalfstica, pela ampliação de seu 
mercado de trabalho, ganham as escolas e faculdades 
de comunicação social, pois passam a ter grandes 
oportunidades de preparar profissionais para esse 
mercado e ganham, finalmente, os destinatários des
sas empresas, o público, que passa a ser servido de 
material intormativo de melhor qualidade". 

11- Voto do Relator 

Não há como negar a necessidade e oportunida
de da presente medida legal. O nobre Senador Emen
des Amorim parece haver captado uma das grandes 
neoessidades resultantes do amadurecimento do esta
do de liberdade em que se encontra o País. 

Manffestamo-nos, no entanto, contrariamente 
ao presente projeto de lei, pelo fato de tal medida já 
estar prevista em outro projeto, de mesma natureza 
e teor, em estágio mais avançado de tramitação. 
Trata-se da chamada "Lei de Imprensa", já aprovada 
pela Câmara dos Deputados. 

O substitutivo adotado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ
mara dos Deputados ao Projeto de Lei n• 3.232, de 
1992, prevê, em seu ar!. s•, a obrigatoriedade de um 
"Editor Responsável", incumbido da "orientação ge
ral relativa ao conteúdo do periódico e à repre
sentação do periódico perante quaisquer autorida
des públicas". 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1996. -
Roberto Requlão, Presidente- José Fogaça, Rela
tor- Gerson Camata - Marluce Pinto- João Ro
cha - Waldeck Ornelas - FreltaB Neto - Joel de 
Hollanda - Artur da Távola - José Roberto Arru
da - EmRia Fernandes - Ney Suassuna - Bailo 
Parga - Francellno Pereira - Jefferson Peres. 



Junho de 1996 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 00223 

Documento anexado pela Secretaria-Geral da Mesa 

PARECER N" 1!TT, DE 1992 
(C..~ Dlnlado) 

Profeto de Lei n" 3.232192. na CAmara dos Deputados 

• ••••••• flOiel tle •••l•t• ote lei 
tis leot•tls ool U:t, tle 111t. 
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"••late •• •,si •• •••••• •• 171, •• 1111, ••• •••••• ••••• • I IIII•••••• ....................... ,. ........ _ ................. ···-.................. -··· .. ·-········ ..... , ........... " •.... 

•••• •• ......... .;. c: .. •••••· -~z.,..,.,...t4.:.•• ••••· 

'~<!; 
- '· 

~ Un•l do Projeto de Lei 
do a-nado n• 17l, • 1''1· 

Dls,.O. a.oln:e • liMrd&M M 1.
pr-nse, de oplrdlo • .S. lnt'o~o, 
dl.clpUMI • ~pcaMI&aU14aoM doll 
.Uo. de -icaçto, • d.6 outru 
pro<ricWnolu. 

DA ~ 1: 111:. ..u:. oa COIIIMJCI!Çio 

Art. J." .. i li"'"• .ob qualqu~~~r ror.a, • ..nit-t:.eçlo 
do ,.ns.-nto, a procura. • col11ta, o ~bl-nto • • dltudo de ln• 
to~~·· inds,.nclanee.nu cM cen~~ura • atrsWa d• quelqU.I' dos 
•1- do COMlfticac:ta aoc:lal.. 

Par,.,rata llnic:o • Par. aa ·~•1~ âata t.al., 
coroaidao;a•-•• -ia. .a. oo.....,.l,cu•<;Ao ....,lal •• p&U>lic:a.;~&ee. ~riódle&a.. 
jomaia •. reviaua, •• t:"anaaiaaOMI chi ll:'<ild:lo a talaYia<ilo, da livre 
capt&Çt.a ou privati.Ya& H uainane.., doc:u-.nt.f.ll:'iotl a natici,rioa 
aJ:illidoa •• cina-. a- ArYiÇCl& CS. a~ncia not.iclaaa, todo& o. d:a• 
.. La Mt"Yiçaa da intoi'S&Qão ao p!llllico, tala c- talatalltto a outros 
cSa utl.l i dada ~nl, cSaada qua axploll:'adoe ou o~radoll por aapnaaa gu 
ant.idachla raqular.ant.a conatituidaa. 

Art. 2° - A propriadaH daa a-rJreaaa jornaliat.icaa, 
~Se> radio~cUtua&o aor~c:~ra a da tal.avi..,a, qua ••Plol:'a• a , tranaaiaaao 
p!li!Uca da aga a iaaq-. a privativa da bt:'uilalro nato ou naturall.
zaoto b& .. ia da &ta anot~. 

J." - Traruainlo p111111ca da aga • LHIJUI ' a d:itu
slo por antenas, saWlltaa ou quaiaqu.r outros -10. qua po••- -r 
cap~ por apanlholl rK&ptoraa co.rclaliz<ilvala, sob qualq\Mr 
.t-'lr:M..-~~~p~l_.l._ço_.__J;_ÇI_I!!l __ ~ ~~ILç:_~j~lcçado,...a ou conad.o at.rav4oa 4e ..... - ------------ --------

1 1• - c .... o:-la l<JU&l-'"• a bruo11a1roa natool ou na
t\R'ali•...,. 1\6 -i• - d•• ena. a adainlatra<:~&o • • orl..n~ ln• 
ta~u.al a. _,_ .. a q~~e .. no:tara ••- aru . .,.. 

1 J • - t vediJda a part.l.oiP'IÇlo da pa- 1-ari..Uca no 
capital aocial clll ......-• jomal:lat.ica 011 da radiocl.itiiMo sonora a 
d<l t.alavblo, exo.to s 1M partido poUtlcet a a 1M soci.Hada C\110 ca.
pital parUnea a ~luaiva • noa.in.l .. nte a brasileiro-. 

t 4• - A participaçlo .... .rarlcb no ~n.,r.ro antez"lo~r 
•"' •• aratuan. atravM ela capital ... d:lra1to a voto a 1\10 podlll'll 
.Xc:Har a uinta por c.,.,to da c:apiC..l aoo:ial. 

Mt. 3• .. --· aeo. da. E"&"fU~ _.u.tut1voe a. 
--.r-.. 4a -1caç1o, .. r&o o~~ al• .,. ~lã. pn• 
viseM l!laa 1..,1sl&Q6ae ~1vaa. u u19fonC1M dMta tal para CI'M' 
- ~ a prop~rla4alla, a d1noqie • • ori-taole da _. .. uuro.. 
Cf\l&lldlt - tratar.-~ 1oma.11atiaa., da rad.lMitua.-
ou ,_ - a 1 ..... a qya - nfftW e an;. 2U da COMtitulQIO 

-~·1· 
· ~ Pal't9rat'o dni- - • oM'l .. bkl.a a :lnol_.., no "'91•• 

ue conatltutl'II'O, do no• dor& aaioaiata. ela ....,_. prGFl.U~ri.a, 
tibtlar.a 1M aQ6aa OIE'diM~rt .. - dlnlte a _to, -... - doa •t
ratar- -l•Urtoa • doa .. tabiUrioa. 

Art ••• - j ~a a~·- ,amai-- ~teta, 
• a aua,....o da uana.al .. doaa u nd.ia • gl-ldo, &&1'111'0 - ••-
• - tor.a pravlstoa na 1:.1 n• •·a••• dia u .. 'ulbo da t••o, que 
df,spdoe _,_. o aata~to da ert.anqa • *' Adol~ta. - qyan6o -
t.&"atar da pallllCiaq&. IIDinl• - u~ c~. 

•=nO.M•DU,_.. 

an. ,. -- Clllwt:i~ .. u~. ,. ...ateia ... 1illar-
411de da ...,_,.u • Pr.,........• 

detiniclo oo.. ci-
1
.;. caluniar al..._, l.aiJ!a.Unda-lba t~ta tate 

..... --ltaJ 
IV • d.iVUl'IU •U~rla 1-idlcra, capa& da abalU O 

conca:ito - o erldito da v-•- 'll!'ldica. 

IPena - .ultlll 
v - ca.1\lll.iar, dit..azo 011 lajariu a -..61:1a 4a ~ 

Pana • MJ1Ut 
VI - d:istriJiou.ir .. t.U"ia, aua,.. M •116ncla da 

rtOticl .. , qua constitua cr~ pnviato -ta toai, nprollluaicb por 
•••1..-r .,.,__ ar&.tl-, -anl-- al.atr6n~oo • 

.,_ - -uar 
VII. - v.t.alaiE' a . int:11d...._ - a viola IJIE'1.,... .,. 

l'ana - a~~1u. 

1• - u .--- napan-.6-:L. pa1oa delitos da que 
trata -ta art19'), q~&&~~do pratica*'- atravola da .. t4oria paqa, 
vaiculaç.Ao ena anllncia puJ;JUcit'rio, "spon<Mf'Ao pal- -- noa ca.
.... • na toras ln"&Viato. no C441qo hnal. ou 11a 1.-.lsl&<!&o ••s-ocial. 

i :r• .. A concSanaçlo leval'll - conta a tnunaldada d• 
otanaa, a pr:l .. ri•dada ou nincid6ncia aapaoatt!.ca do roeu a a extan
sAo do p .... )uizo à 1-11- do ot'aMldo. 

.ut. i• - para- c:ri- prev:Ls~ na•ta ~1, .. pa• 
n .. eo•inada• ..,o • 

1 ~- praataçlo da .. nlQM l co-ldada, noa Ua1taa 
da qu1n11a 41u a aat. _, 

I 1° - A pena da aulta aar6 tL•ad.a a c~ri.Urio &I 
jol11, •• ••t• v•ritlcar que • aanç&o a6:1li .. nau1ta 1nal;ntr1eanta 
cHanta do poder ecoMa.ico do rill. 

t :1• - A pana a1n1- da •ulta podari ••r rectllzicla at' 
• -tade, •• pudar caWiar, ao condenado • a au.a 1-111a, pl"1V ... 
da caratar al i-ntar . 

_ _ __ t )'·-_ __ A pana de pnataç&o cSe Hl"'''iqoa n&o urllo nat.ll• 
:reza daqr•dant.a ou incoapativclil coa as apt.iddea do condenado. 
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1 4• • A aulta- d.t.nt..li'O ~<n~rt •• favor da v:( .. 
u .. a .. rll lavada •• con~~idar~o po~lo juia na lnden.t. ... çto c:ivil, 
aahe aa a c:oru:tanaçlo, a critllrto 4o j'l.l.a, viar a .. r convertida -
pnatae:lo alt..,mativa cle.aarvlçoa à eo.uni~de. 

1 s• ... A nt.rat..tçao a a pWIUcaçAo da noapo~~u., .. 
acal.ta peh vitl- a jul911da .uUc:hnta s-l.o jul.l, extl~ a puni• 
b111CS.a, ••• nl.o Hrll eonald&r..SO qual~r acordO antno autor a 
rllu apa "-"'•r transitado •• 1UlQ&Iio a aanoc.nça condenatltria. • 

1 '" - h'ocedenta o pNidD, o juil .s.u-t.nari, 'lila 
~• da oCanaor, a diV\IlCJ&çto da ntraUçla, ou cM. .. ntança co!MW• 
m~~ia, co. o -- daataque da puJ:IU.caçllo ou t.ran-lado ofanaiva. 

r.rt • ., .... A r"ponaab1UdaH fixada naata ~1 caberll1 
I ... ao Mitar-c:twEa ou ~.1.& que ror atat.t.va-nta 

raapanallliY&l, quando a pubUcaçl.o ou tranaai&ÃO for editorial, noti• 
ela ou opinilo n&o aaainada1 ou 

t:E ... ao editor da I.C"N., &1-* qtMI l.clantit1ciiCio no ••· 
1*1.1-e., quando a MUrla nl.o uainad& tor pubU.cadli - IM9M• ••· 
~i.alizadaa ou -torla.La d.a jornal• a reviatall: 0\1 

III • .o autor d.a ot.,.a, - 1:'•4J.o a ~lav1Mo, q11&11-
4a 1d.ant.1t:Lca4o pela vaz 011 pela luv-, axcluido a caao de l.::»eutol' 
a apraaancHOr aaa t:unçla radatorial 011 adl1torlal • cu')a raapanaúl
lict.U eoaprovada .. nta aataja natZ'it.a .ti laituz'a ou rapl:'Oduqlo oral. 
d.a .. u.ria inc:r1.Ua4a: 011 

IV - ao d.intor-te'r-&1 da lttOfl'..-çiO, - rl41o a te
lav:lale, que no tanfta ')arnauaca 011 ra41&1.1.a1õa ~·~-1, ca .. 
'*i ... .~. .. .- ... ~ - --.-w .. u.-.ILaaAe• -

1 1• - Maiste ao jomallata a d1no1Ut M uat.Mr, 
:ln41V14ual 0\1 colat.:Lv...nu, u -t.Hiu qua tenha pradWI1de. 

1 a• - boapaiallal_.t.a a a - aiolU.r.t.o, pode o 
jOI'ftiiUaU nto aaaroar a diralto de aaai.natura cabaftéooolba ~
la quandO .nuncs.zo q.w a .. tU-la aotNU. .od1t1c-.çte ••-ial M 
pnea..a da ecu~ • ..-~ a l'aCNA po..a ac.an:wt.al' caua14UU' ti .. 
ela ~a JIOI' pUte da •&FU&~ 

1 :s• - Para CM atai~ -.u artlto. oa ,.iQ\11- 4a 
~iea~;~le .ocial p!lbllea:lo na a.:pM.la.ata ou, ......,.. 1:01' e c-, 
na &Mn:IU'a • enoen._te ca. pi"'fr .... , .,. - ... nepect..l.,.. 
rMpatg.,.U; palu -t.4riu n&o auiaadae. 

1• • lf•o haveri raaponaúilldada do ')amallat.a 
quatl6ct a ot.n .. a. :lnt:l&ldac:lll, .ti vida privada, t. Mnn • t. L-.- da. 
po~aaou d.ecorr&l' c:111 1ntoraaçlo qUa tanba GOm l!:ontoa &lltoric:laM Pll
blica que po .. a ..r .l.clan'tU'lcac:ta, aos quando o tato constai da p~
ao adainia'CZ'at.ivo ou judl.eial - ~pa o ait1lo nlo eanatltua upU.ai
u axJ.qf.rleia l"al. 

i 2• • ll&o • ato ela violaQlo • ln~, .ti vida 
~-"'I.Y•a& to .ti 1-11•• d.u p•aaou, a d.lY\Ilqaçlo da tato, • i...,..a.a a 
.ans, q~ tlxadM ou f'l'aVadoa dira"-te - loaal pllblio. qra
t.\LI. to ou. paqo. 

I 3° • MIO &•ri eon.lfftlrad.a Of&Mii.Ya .ti 1-cr- ... 
EM•aou aua r•produç.lio qr'f.t1ca, parcial ou da corpo intairo, - c~,.a ... 
aanno canvanc::1anal, art1•tlc:o 011 car.Lc::at.IU"&l, cta..M que n&o ••pc-uM 
n.. •"'11r• camliçf.a 011 •i'tua.;:f.a que oaraatarisa c&lllrúa, 411~ 
'"" lft,lllr.l.a, na• ..._~C. •-· S•, 

Art,. 11 ... o faro oa~tante pa.ra a ajlli~:...,.t.o da• .... 
...Uda• • ao;~•• ~:avll.at.q,s nast.a Ui • o da ._.. do veic~~ola e••pon .. -
val pala plàllcaçf.o, da .. t.aç.lo QGradOra ela nat.J.c::1• ou ela qu.alq!IIIZ' 
•at.abel_i ..... t.a, principal 011 •IIOIU'Sal, liSa &Q&noia na'tiaioaa. 

I 1• • 11. aç.lo privada ••~"• pro.ovid.a dan'tro U Mia 
-•.. contados a paRir ela d.J.Y\Ilqaq.lo, .ad.illnU qll&ixa do otandida, 
4o aa11 r•pnaant..anta laqal, qt~and.O--ii'ICiapaa, 4o c6n.')Uif'" aup4nt.1ta, 
ou do aacandant.e ou cla~U .. 1• t~"av., ou c:olatalraia, q~ a 
o~ansa tar dil'iqJ.da a oeaaaa ml'ta. 

I a• '"·A a.;:f.o aarf. propaata ~la fliniaU:ria PIUtlico 
coapoat.ant.a, quandcl- a a~and.14a tDI' "rviciO:r, .nt.1dada ou 4rqla púGU.
c::o, aadiant.a capr ... ntaç:io atar.aida na praaa M•1- da aaia -
conc.do da 41YU1qaç:,lo da at~_a, oH&nr~ aa &S911in~-.Pl:ae&1t.aa 1 

I • o ·IUnlaU:rio Nblioo "POd.-rf. ~- a ot~•
ear damll'lcia •• ant.anct.r nlo haV.r daoUt.a c110 ap1nif.a a aar pu.nido a 
~iri a !ICCIIIlvaa.nta·411 npnaentaoao •• ctaao&Cifto t~nt.adcu 

u - o jula -.nd&ftl 1ntiaar ilcl ,._paocAO o ••rvidor, 
a ant.idadoa ou o ól:9f.• JM1blica otandide, q11e pa4ara, no Pl'a&O A 
quinze 41- C(lfttaclo da lnt.t.açia, at~r quaia.l-.:r1- autla1di4r1a 
atravu da advoqado conatltuido, procurador au. &4vo9ada partancant.a 
aaa qu.draa c&a paCN" ~lJ.oo ra.paui:1WJ 

III ... H n~Cãlda a q11elxa .ublldif.ria, o I'I'OC\ll'&ltor
Giil'&l du1"1"&1'4 outnl ...atl'8 • ll.l.n1at.6Z'1o Nblica pa;ra otieiu no ·-· 

I 4• • O IUnia~ia l'llblico proaovarf. - eç6aa de 
qu.a, pal- ~pri- ~1-~ !"• paa- t& .. -lo. 

~. n - aa.Lve - a.- de 1n').U1a, .. 1'4 adait.14& • 
pi:'OV& da veriada cantra auml'ida4a a .. I'Yt.dal' pU!!ollca, an.t.1d.AM 011 
óroJio pllbl.Lco, vacl&da &O j11is ~-la 11Gb quali(GU' t:~o~~~"-At.o, 
anarvando-.., · 

I - a ucaç.le da -l"'':hhda claveri Jl&r oposta I'IQ praza 
da dat-• a con.n - autoa ·~· -• •~panalo da o;au.aar 

Il- a exc_. da ql'dafM -n px1cn•ad.a no .Ju1ae ou 
Tribunal privUati&lkl da ~ ot!andilla, - •t.a ... a a pratarir1 

UI • quaneSO a atandlda ror Trib~mal l!at.adual, ou 
•abra dala, a ~ia para o 1u1q.-to dA aQf.O pnvista ·neata 
La.t. -ri da •~zoiar 'h'iburlal. da .:Juaticar 

IY - áHlae.da a co~la pua a •upr- Trltnanal 
r.da'l'&l, podad. o awauo re-lator 1ncuoMU to .1túM ele orioa- a. 
•t.aa M lnatnl(lt.e praceaauall 

v - nao .... ra • _......, Ca -ftada q~ 4la fato 
1&JNC&do a otenol1,.. t.i.,... &1 .. .-.lv.L .. pM' -~ :1.~11'1'1.,..1.. 

Art;, U • Mia pod.acf. a raquarant.e, • praUII:to da pro
dUII:il' a prova da verdada. &d11:ur dac:laanto, t.ataiiWiba, ~-lar ta• 
te, ~ ou ait.u.aq&o aaa -uiu partlntncia 0011 o objato da a~. 

1 1• - o j11:La datarain&e'f. a exalu.lo doa A'ltoa M 
toc1a -ur:La i~l.nanta. 

. 1 l• .. o ~~to da •taba~ido naat.e art.190 
c::onat:LtuJ.d avravat~ta da crl• p:rinc:rlpal. ' 

- &lt.~ ~.!: ;.:n:!":!":t.-rn:n:a~:-~:-::::::s. !::'! 
ri au,ait.a .tia na~ panais pnvlatae naata t.i. 

~. u • A aql11 pi."'IIVi&t.a naat.a ui p~ - doia 
anea. a partir 411 cit.açf.a d.a parte at-ra. 

Parf.Qrata 1ln1oo - A pneor:LQf.e IMd lnt.anoap14a &JII&" 
ft&llp&la -~ • ...n.., lS - .a1• .. 1ndi.c&Qf.o do raa.~.,.l pala uu
ria. a ~J.sa a11 a damlnGia MZ"4 :Lnat.l'aJIIII - a pr'ln'& Q atanaa aa 
a ru&o '" ·- nle ·~taoaa~ 

1 1• - oa •ta. de .-1~ .. a abdqadoe a V'ld'
dU' • IIJZ'&Vao&ct da - ~ pele parloGo ainl-. da t:cint. d:Lu. 

I a:• • u aaia.oi'U M ta.L.,t.ala podacaa fZ'&VU' apa
nu a - da pz"GQJ."...,._ uanaa:Lt..lda. 

• I J• ,. A. t.~ da P-=--• - q,. - ~t.- a 
1...- t.al.,1a1va. ..n ta.t.t.a .adiante ~iQ&a. cabandD a prova 
t.aa~l. 

I 4• -A parta que - -1dal'u otand1de poclad, an
tM da _..,e:.da • praao Mt..Mlacida - 1 1• ~ta art.ivo. raqu&HI' 
aa ')W.a a ftO'tif:LcaoM da .,.ioqla da -1C&!Qie pa:ra ~u. eau• 
t.ai...-tao a otravi~Cf.O Ob')•ta da lit.if.leo Gil ~ ol ..OU.ficaqlal 
dlna-ta at.raYM doa avi- pascal raqiat.radll, t..l•. tao-.:La:Lla -
par ..te dll Cutória 4a t.ituloa • ~. 
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de autóq:rato, eaa a c:anderul~o nu eu~~tul a a~ia Iiii 4in'=ol' 
do v.iculo da =...anicaçt.o !(IMo " ~ a ideat.U:iou' a reapon&ill'"' 
val, apl.l.çand,a .... o dia~ no -.rt. &-•. 

1 a• - O dlntor 01.1 pri.nQipal reapofWt ... l ckt '}anal, 
ravi.a~. rAdio ou U;laYLMG aantad. ua livro própc'io, que II!Jrid a 
rullricara •• to4aa u tolJula, para az1blr - Juiaa, ~ par .. L..o 
tor intLSIIdo, coa o r..,:Lati:'O U. pMUCIOnt.., ~ lk ... ba~· 
Ir& Eloa aaua utiliz.nt.., eujo. t.rai:Nllbo-. Mj .. ali divalt;~.-.. 

I 7• - Qlsando o d.uancla4ll thezo l:loallllilio fol'a do 
Pala ou encontrar-- •• l"''U' nU aULdo, a _.ntc·çr•o ckt ato ptD
c•••WIIl, qu. a ala deva MI." s---~c. dl1t1q1da, tu---' ne pee-
aoa do rap~ntant:e leval do .,.iculo q,. pWtU.cou a -t.~~.ra 
lnc:riain.cta. 

t a• .. Sad uMqlll'.da Mil'-.. pa:ftia, no praao &c Ma 
cu.-, .n- u a...-L*1Aa, ~le juia, .. ,..,_ta., ..,. U d.n!laoia, . ..-... 
... allri.atl.é.-1& a f~~ de ........ .--~ - H)H""' 
~. 

I 11• ... A ~tlQAo inicial a a Mil'- ~le, ~ 
o cUapoato no art.. l:J, LncSicazo&o tocso. o. -1- M pnwa 111M .. par
t.. p~U~nâa ainr:la proctv.llr, o rol de ~ - n~ nae 
axe.dant. a oinco, • o rft, nnu opo:rt.~. a~ tMatl U 
or.U~ qu. -~ ~tala a det .... 

Art. 1• ... Maraan- 'orn~ollata - r..U.11ata ,.,.a.d Mr 
coatido ou c:o~UIIo a indlar e ~ • ._ int-u - a tonta 
da aqaa lnto~, nlir::~ podenda MU aillnclle, na IIÇ&o j\IIÜ.c.l.al a 
q~~a raapond.U', .. r u.ado oont.l'll ala - ~ U cu.lpa - -
a,.ravanc-. 

Par.toiJTaf'o llJI.I.oo - o d.l.ra.t.u - a.I.9U.e da tonta nao 
aaclui a naponaabilidade - o 6nua U pi'IR'& 

Art. 17 - 1t ••S<a9111'ado o d.l.nito da napoata pno,.ro 
clonai ao aq~ravo, ••• pnjuiao da açlo pr-lata ~ta r..t.. 

f 1• - Pel• po~aa~:~aa laq.l.t1 .. ttaa a propor • . .- P'l"' 
nal po<iará .. r ~u.ar.t.do - Juba o d1nito de rupoau - Uint& 
di- a part;.l.r da dat.a ela divulqaçllo da C'ato, aoll pena 1M ~ia. 

1 :z• - o pnao a qua H reter. o paráttafct antarior 
paaaa a .. r d.a quarenta a cinco dias H o r.quar1Mftto 4o C'a.l.to ap6a 
naq~at.iva a. pedidO axtraj\ld.l.eial, 011 aa o atendi~to a .. til nAo 
praencrla oa raqu.iaitoa aatabaol.cidoa nr::~ I 3• claate artito. 

t 1• - canaiata o ciinito dll rupoeta poponional. ao 
•CIIr&VOI 

I - na pulll.l.caçto da napl*ta - rat.t.t.l.caç.Ao aa _. .. 
p&qina do jornal ou. periódico, coa dllat~. di_... a caraGtaoC'all 
t1poqraUeoa, I'IO titulo a no taxto, idtnticoa ao ..cr.l.t.o oten.aive a 
•• Kição coa t.l.~raqa• 1\01'11&11 

II - na to~ranaaiaNo da nap~»C.. - ~;"et.I.C':Lcaç&o, 0011 a 
..... dllZ'aÇio, no -•-. ho~rárlo a no _.., p~ da -.laaora que 
:t:~~~u. a t~ranaa.l.aa.too qua lna a.u caWia, farllnt.lr:lo e a.1.u- ~ -

III - a tnnaalaa&CI da naPMta ou. ret.ltt.caçt.o, na 
...... d.t.aenaão au 4u~raçao, po~la a;~i& not.l.cia.a, pc~r todM 1111 
-1oa da inton..a.çao a <l.I.VUlqaçao acraVllla cao. qu.aia ~Gi ~.n~~aic.Lda a 
not.l.c.l.a otam~.l.va. 

t • 4 • - A pulllieaçto ou t:r..,_.ai..&e .. c.8pDIIU -
ut..t.Ucaçlo aarl nula paria os ah.l.to. leqa1a "• pelo .criaoi.., de 
co-nt.A~rioa, aaauair o car.totar da r'plica ou - alo a~ aoa r.• 
qu..t.ait.o• do par&crrafo antarior. 

na.l,.. 

Art,, U - llaquaricLa palo ofand.l..de a opart=~idade c&. 
o vatculo da c:oaunica~a a d.l,.vu1qar61 

I - no prato da tri• filu, - tor diUia a ~ic.;&e 
ou a tranaai•.,• ola ..... --, 

:u - ne pr6x.l.- ~. - r ... ,.zoJ.Mu. -.-alo -

~. :n - TOdoa aae .t.ec.l.tl~ • pi"'par ~titlcaç.too 
ou t'aapoa~a a lnroraa<;~&e, notic.I.Srio ou propaqaniiUI qua OQftt.al\h.a tal
a.l.d.adl• pro-tonal ou calaidade d..l.!u.aa, n&o noa1nat.iva, aoora ratoa 
da intal'•a•• ~~~l.l.eo. 

DXSJ'I»IQI)a: FDIUII 
,t.rt, 22 - H&o rlavan •Ua.orl•1naç&G 01.1 c::an•uzo• a -ftda 

ou ctreulaçlo da jon~a.la • r.vt•~••• t"e9Ul•r a pariacuc-t..a 
adit.ad.Da, aaivo no c::uap~riMnt.O a. 41apoa.l.ç&e. l.eqal,a, 

An;. 2l - O. COIIf'lit.Oa antra a Ubanlada 4a intoraa• 
çto a a& dinitoa da po~raonaliUda, antnJ alaa oa ralatlvoa & lnti
ailllado. & vida privada, &. honra a & 1-~ ... r6G A&olv.l.doa •• 
tavar do lnteraaH P\1blico v:Laado pala :Ln~oraaçlo. 

.ut. :1.4 - Ma proGLaÇ&o • va.l.crvlaqtlo CS. aatarlal 3orna
Uatico, oa va:teu.loa de c:oaunicaçto aooial ollaaiC"Y&do, •• aatéria 
contrawana, a pl\U'aUdade de ve~rs&.., o\lVindo .. ~ anvolvidU 
- polla.t.Ga, sobre a. faC. da atuaUUde a .t.ntaor..- pü!lll.l.co, 

Par&'ITI!fO Wlloo ... A parte Cl\l& tive nl.,an'tao anvol
vi-ta - fato& not1c=1adoc a - aantir p~r&judic=ada co• • o-a.l.&ala 
podar.to r.quanr - .aiaulo o laa41ata Z'&'l'l•~ da - poalç.too. . 

de vr.r:Loa qu.~.!' ~l ~ ::;;1~=~.::!:!:-ü:n:mJ:i1c:!::; 
aar c=araatarlaada at:raYM da opnaa&o con.-.nolonal ota Uaodlc1onal
-t:e &datada palo ve~iculo, - ca.bta alt.a • - lacal vl•ivat. 

1 1• ... A publ1c14ade oeft Mnoionar o ~ • anun
otanta, ca.ao aate nao aa3a av1dante • 

1 a• -Aplica--a~ da uro.tro., aua.atJ.doa a 
publicaQIO aacll.ante r.n_,-SQ&o, a uivlnoia -'Ca.b&olecld& naate ar• 
tl!JO. . 

1 :s• - Aa aai•&OZ"U da ridio • taolaY.I.do .COtado .. 
- c:ontidaa naeta IIC'tl.,o, ru .. itacla a -pectrtci,.... de 
vaic.lo. 

~. 21 ... Aplic-~ •IIMI.diart.._ta a uta Lei, o 
Cdodi9G Paft&l a o C4d140 4e ft'ocaAO ,_1, 

Alto "u - ... açAa .. z:a.spon.aãil.l.dadla w•civ.l.l, 
o~ G dlapoato no 1 4• do art. ••. apU,oa~-.1 o diapo&to 
.,_ art., J,,SJI do C6d.I,9G CiY:Ll, •s; ilil a il7 do c:édi9G 4e rroe...... 

A&t. 21 .. lt 'ooncadld& atd.•tta • tGdoN • COncl&nadoa 
pala pdtlea -. c~r~ d!MGrie. u ta.l. a• s.~so, da I da tavaniro 
da US'f. 

Partvraro dn.l.oo - A ani•tJ..a utancle- a t:odoa oa da• •="'- pala pftitica doa ar~ a que .. ratare •abl 

Art. 21 ... Uta t.:L -tn • vicJor na data da aua ,u-
blicaçlo. 

.ut.. 10 .. MVOCJ..- a Lel n• s.aso. da 1 da ca.,.rei
" cta na1, o ~t'61Jr&C'o único do ut. :z• ela x..i ... 1.110, da 14 ela 
daaaabro c1.a ua:s. o pariiJTaC'o 1lniCIII do art. 1:11 da x..i n.• •· 7:17, da 
1.s ,.. l...U. ., 1•••· • -ia .~. .... , .... - -cnria. J 

1 1• - ll'o atandldo pelo -iculo o padido~ raapoaoo 
ta, pocter.to a partal ~-lo - Jubo, .lnatruindo- coa 1,1& axaaplar 
da p.toqlna qu. pu.bUcota o aaorlto .t.neriainaclo, ou, quando tor o caao, 
daacr.var.to a toranaaiaa&o 1ncr1ainada, juntUidiO, •• qualq\lllr blpdilta• 
••• o uxto da naDO&'t&, tudo aa duu vlaa <lat:Uoqr•tactaa. 

1 i• - Tra~ da a&iuora da radioclit:uat.o ou 
talaY:I.d.s, a parte pod.arl raqu.arer o d.l.nito Iiii ~•••r • ratlf'lc=aç&G 
a dar a rUPM't&, paAO&l-te 011 por paaaoa qua indicar, dantiC'O oSa 
vinte a qu..atrao h.oru contadU da lntiaac.Ao jlldllc.ial. 

· 1 :s• - aec-bido o pedido da rupoau ou rat1Ucaçto, 
0 ju:La, daftUO da v1nta a quat:rG bot'aa, al.l'ldari citar o raaponNval 
pala aaprua Nquer.lda. 

1 4• • DaGOttldo o pra110 da Ma cli- o jula IIAG!dir6, 
tando Mvido ou nlo c:ontuuo•o. 

Art. 11 ... oatarida • n.poat.a ota ret1Ucaçto, o juJa. 
al.. 4& c:oncMnaQ&o na aucuMincia, 1ncluid na dacldo pracelto co
al.natór1o aat.aNlacan4o aulta, coa ba-no .Lnciao U: • I 1• do art. 
5', pgr o:Ua da at:ruo na publ.l.eac&o ou tranaal.aAo. 

PU'11119T&C'o Wl.lOG - A apd~ n..too a1111panda - araltoa 
coainatdrioa, ~raa•alvada a hlp6t.a.ao •• qu.a o raaponMval pala .. u ... 
ria que da• Grl..--p~ Gbtivar, ela .l.n.t.lncia •UJIIU'~ ii~ 
l'*»t'rer, aacl1cla u .. ~.nar au.apll'ldonr:lo • P'olblic:&<:Ao da ntl~ta 011 n-' 
t:Uicaçlo até q1.111 aa'ta l;li'Ol&tacla decido t.ara1nat1va, 

·Art. io :.. t aaii&Q'Uado aapJ.o cUraito cs. raapoat.a OCift"' 
tra a l&~NtaÇ.IiO ral .. U •to& 011 not:iola ela tato& invaridlooa, t.I"Wl• 
cado& ou arron-. no. ~ de azt:. 1a. na.alva.saa a eoneeat;aç&o, 
a critica a a opinl&a. 

1' - A napoata ou rat.I.C'lcaç&o doa CatEM! aar.to ....... 
I - quando n611 tlvar ralac.Ao coa .,. ratoa raC'aridoa 

• pUbl.l.caçto ou t:ranaa1&dol 
II - quanda COII'tiYar ~ ot-•ivaa cont:ra o 

v•iculo ou. .. ua rupondva.l.•r 
IIl ~ quanckl - ratarir • taree.I.IC'Oa, •• COIIdlÇ(Iou qua 

lbaa pro~iona 1~1 dini.t:o da raapoata. 
1 a• - QUando • ot-• - dar atrari& ela .. uria 

paf&, aari ·par&it.l.do, - aapaço lqu.al, a axpanaaa do otaneoc, o 
dlnitoo da napoat:.& • a cont.aat:açio &a Gtanau, aarvlndo a o~ 
jll41cial oSa l:it.ulo ax-tivo para • cabranQa do valor da aata m&&to. 

1 ]• - Raf'or-ada a aantaonça qua cancad.av. o <liraito ela 
raapoata. o .,raqo pavo pala parte tllla co.., of-ora ~ naaarcldo 
pela parta t.ida ooao otanctid.a. 

1 4' - Trat:ando- cSa .. url• p.acJ•, o .,.1CI.Ilo da oo• 
aunicaç6o podaR .. tabal- ea~ para Ql&rantla da avant1111l r••· 
poau do otanclido. 

t s• - o axarcicio do dlnlto da napo~~u. nlal:iva• 
-rtt.a a AUda paqa, nlG axclv.i a açto panal corra.pon<Sante. 
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PARECER N" 306, OE 1996 

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n" 69, de 1996, 
de autoria do Senador Joel de Hollanda, 
que "denomina Professor Potlguar Matos 
a Escola Técnica Federal de Pernambuco 
- Unidade de Ensino Descentralizado -
Pesqueira". 

Relator: Senador João França 

I - Relatório 

O objetivo do Projeto de Lei do Senatio n• 69, 
de 1996, de autoria do Senador Joel de Hollanda, é 
dar à Unidade de Ensino Descentralizado - Pesquei· 
ra, da Escola Técnica Federal de Pernambuco, a de
nominação de "Escola Técnica Federal de Pernam
buco - Unidade de Ensino Descentralizado Profes
sor Potiguar Matos- Pesqueira". 

Trata-se de urna homenagem para reverenciar 
a memória de um emérito educador pernambucano, 
que exerceu, com efetiva magnfficência e dignidade, 
o cargo de Reitor da Universidade Católica de Per
nambuco nos tempos dfffceis de 1968 e f969, e que 
foi também jornalista e intelectual de destaque na
cional. 

O eminente autor da proposição, em sua justifi
cação, ressalta que •o Professor Potiguar Matos 
não era apenas um Professor de História de Colé
gios e universidades de Pernambuco; era um dos 
maiores mestres do Nordeste, um competente mem
bro da Academia Pemambucana de Letras, um ora
dor brilhante e um educador que muito contribuiu 
para o engrandecimento da cuHura, do ensino e do 
jornalismo regionais". 

Essa sfntese do rico currfculo do Professor Po
tiguar Matos, por si só, já é uma demonstração de 
que a homenagem que se lhe pretende prestar é 
justa e oportuna e se enquadra na tradição brasileira 
de se dar, a escolas, prédios, ruas e praças públi
cas, o nome de pessoas ilustres, que exerceram im
portante papel de vida pública nacional, regional ou 
local e que prestaram relevantes serviços à sua co
munidade. 

li-Voto 
Destarte, consideramos a proposição devida

mente justificada quanto ao mérito e, estando ela re
digida de acordo com a boa técnica legislativa, sem 
ferir qualquer dispositivo de nossa Constituição Fe
deral e ainda dentro dos parâmetros de juridicidade, 
nosso Parecer é favorável à aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Roberto Requlão, Presidente - João França, Re-

lator - lris Rezende - Gerson Camata - João Ro
cha - Waldeck Ornellas - Freitas Neto - Joel de 
Hollanda - José Blanco - Artur da Távola - José 
Roberto Arruda - EmUla Fernandes - Ney Suas
suna - BeiJo Parga - Francelina Pereira - Jeffer
son Peres. 

PARECER N• 307, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, .para o turno su
plementar, do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Cãmara n" 106, de 1994 
(n• 5.362, de 1990, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 106, de 
1994 (n• 5.362, de 1990, na Casa de origem), que 
institui a Residência Médico-Veterinária e determina 
outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de junho 
de 1996. - Odaclr Soares, Presidente - Renan Ca
lhelros, Relator- Ney Suassuna- Antonio Certos 

· Valadares. 

ANEXO AO PARECER N° 307, DE 1996 

Institui a Residência Médico-Veteri
nária e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• É criada, nos termos desta Lei, a Resi

dência Médico-Veterinária. 
Art. 20 É autorizada a criação, pelo Poder Exe

cutivo, da Comissão Nacional de Residência Médi
co-Veterinária, nos mesmos moldes e atribuições da 
Comissão Nacional de Residência Médica, conforme 
o Decreto n• 80.281, de 5 de setembro de 1977, res
peitando-se as peculiaridades profissionais. 

Art. 3° Esta Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo no prazo de noventa dias. 

Art 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex

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

pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 558, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Offcio n• S/43, de 
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1996 (n• 1.605196, na origem), do Banoo Central do 
Brasil, encaminhando manHestação daquele Órgão, 
relativo à solicitação do Governo do Estado de San
ta Catarina, sobre a concessão de garantia a ser 
prestada à União nas operações de crédito a serem 
realizadas com a finalidade de criar mecanismos de 
ajuda imediata aos pequenos produtores rurais, no 
âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar- PRONAF, no valor de vinte mi
lhões de reais. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. - Es
perkllio Amln - Hugo Napoleio- Sérgio Macha
do - Romeu Tuma - Jader Barbalho - CasUdo 
Maldaner. 

REQUERIMENTO N" 559, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do arl 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Olfcio n• S/45, de 
1996 (n• 1.6CJ7/96, na origem), do Banoo Central do 
. Brasil, encaminhando manHestação daquele Órgão, 
relativa à solicitação da Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro (RJ), para que possa contratar operação 
de crédito externo, mediante lançamento de 'Fixed 
Rate Notes' no mercado internacional, no valor de 
cento e cinquenta milhões de dólares norte-america
nos, equivalentes a cento e quarenta e oito milhões, 
cento e dez mil reais, cujos recursos serão utiliza
dos, exclusivamente, para reduzir a dfvida mobiliária 
do Municfpio. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1996. - El
clo Alvares, Geraldo Melo, Eaperkllio Amln, Val
mlr Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os re
querimentos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 340, 11, do Regimento Inter
no do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que os Projetes de 
Decreto Legislativo n"s 94, de 1995, e 09, de 1996, 
cujos pareceres acabam de ser lidos, serão incluf
dos em Ordem do Dia da sessão deliberatiVa ordiná
ria de amanhã, em virtude de estarem com seus pra
zos de tramitação esgotados nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que, em aditamento à 
pauta prevista para o próximo dia 18, procedeu ao 
agendamento das seguintes matérias: 

Projetes de Lei da Câmara n"s 112, de 1992; 
n• 54, de 1993; e 71, de 1995; 

Projeto de Decreto Legislativo n" 37, de 1995; e 
Parecer n• 294, de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei da Câmara n• 79, de 1995 (n• 
3.849193, na Casa de origem), que dispõe sobre au
torização para funcionamento e cadastmmento de 
empresas destinadas ao desmonte de vefculos auto
motores e dá outras providências. (Tramitando em 
conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 140, de 
1995.) 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será inclufda na Ordem do Dia da 

sessão deliberativa ordinária do próximo dia 18, em 
aditamento à pauta já prevista. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo
tou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3°, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1995, de auto
ria do Senador Antonio Carlos Valadar:es, que dis
põe sobre as pesquisas e testes pré-eleitorais. 

A matéria foi rejeitada em apreciação conclusi
va pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. J 

O projeto vai ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora

dores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 

Campelo. 
V. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. VALMIR CAMPELO (P1B-DF. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, as inovações propostas no substitutiVo 
do relator ao Código do Trânsito, em tramitação nes
ta Casa, deverão dar ao Pafs uma legislação mais 
adequada, podendo contribuir para solucionar - ou 
pelo menos amenizar substancialmente - um dos 
mais extremosos problemas enfrentados pela socie
dade brasileira. 

O Código de Trânsito em vigor é de 1966 e não 
resta dúvida de que precisa ser modHicado. Ele é 
uma das causas da situação caótica do trânsito de 
veicules em nosso Pafs, que mata mais gente nas 
ruas e estradas do que matou a Guerra do Vietnã -
cerca de 25 mil mortes e 300 mil feridos por ano. 

O novo Código trata o trânsito não como segu
rança, mas como questão de cidadania. Além de pu
nir motoristas com a criminalização, o Código incor
pora a prevenção de acidentes em vários artigos do 
seu substitutivo. 

Não se deve perder de vista, contudo, que nes
se, como em outros casos, não basta a existência 
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de uma lei, por melhor que seja, para resolver o pro
blema. Temos muitas leis excelentes q\!e não produ
zem os efeitos desejados, seja porque não são devi
damente aplicadas, seja por falta de fiscalização, 
seja porque não são complementadas por outras 
providências, como campanhas de esclarecimentos 
e educação, que, no caso do trânsito, são indispen
sáveis. 

. O projeto do novo CQdigo de Trânsito traz ino
vaçoes importantes e positivas. É o caso da parte 
criminal, na qual se prevêem, entre outras, penas de 
três a seis meses de detenção, além da possibilida
de de terem de prestar serviços à comunidade, para 
os motoristas que dirigem alcoolizados. 

Estatfsncas oficiais indicam que 50% dos aci
dentes de trânsito do Brasil são causados por uso 
abusivo de bebidas alcoólicas por parte dos condu
tores de veículos. Não há dúvidas, .portanto, de que 
é preciso tomar medidas mais adequadas para ten
tar coibir esse tipo de abuso. 

Outras mudanças importantes foram introduzi
das, por exemplo, no que se refere à habilitação de 
motoristas, pois, além de exigir mais das auto-esco
las, o novo Código de Trânsito prevê exames mais 
rigorosos para os pretendentes à carteira de moto
rista. Medidas como essas podem minimizar os nu
merosos acidentes de trânsito, cujas estatfstícas atri
buem mais de 90% às falhas humanas. 

Como tnembro titular da Comissão Especial 
destinada a analisar o novo Código de Trânsito Bra
sileiro - que hoje mesmo, nesta Casa, se reuniu com 
vários segmentos da sociedade sob a presidência 
do nobre Senador Francelina Pereira-, vejo o substi
tutivo do relator como um grande avanço. Cerca de 
dois terços dos artigos desse substitutivo tratam ex
clusivamente da educação para o trânsito, o que 
vem enfatizar o prisma da cidadania, sob o qual a 
matéria foi analisada. 

Acredito que as mudanças propostas no substi
iiiilvo do relatOr-ao novo Código de Trânsito Brasilei
ro constitui uma contribuição importantfssima no dis
ciplinamento do trânsito em nosso Pais. Não pode
mos esquecer que os acidentes de trânsito repre
sentam a principal causa de morte de jovens no Bra
sil, além de ser responsável por prejuizos da ordem 
de US$5 bilhões anualmente. 

É imprescindível, é necessário, é urgente, é vi
tal para o País a aprovação dessa matéria! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Na 
prorrogação da Hora do Expediente, V. Ex" terá as
segurado o uso da palavra por 5 minutos, para uma 
comunicação inadiável, nos termos do art. 158 do 
Regimento Interno. 

O Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Jefferson Peres . 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, 
por 20 minutos, por permuta com o Senador Ramez 
Tebet. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) -
Sr. Presidenta, Sr"s e Srs. Senadores, um grande 
periódico nacional publicou, no domingo passado, o 
artigo que passo a ler: 

"SINAL AMARELO 

Na semana passada surgiram fatos no
vos nos três principais centros econõmicos 
do planeta. Se o conjunto dos indicadores 
pudesse ser resumido para os brasileiros, a 
mensagem seria: muito cuidado. • 

Nos Estados Unidos, as taxas de juros 
dos títulos de 30 anos do Tesouro uttrapas
saram a marca dos i"'k. Foi a reação dos 
mercados às noticias de vigor na criação de 
empregos. A atta dos juros dificutta a vida de 
paises, como o Brasil, que dependem de um 
fluxo de capitais externos· para financiarem 
suas e:>labilizações. 

No Japão, o índice "Tankan" confirmou 
que há expectativas cada vez mais fortes de 
recuperação econOmica. Novamenta, a notí
cia é boa vista do ângulo da produção e dos 
investimentos, mas também lá se teme uma 
atta dos juros nos próximos meses. 

Ou seja, o vigor das economias dos 
EUA e do Japão é uma boa noticia para 
eies, mas os- mecanismos íinanceiros de 
transmissão de ansiedades convertem a boa 
notfcia nos países nc:os em sinal de alerta 
para as economias em desenvolvimento, em 
especial as da América Latina. 

Rnalmente, na Europa, houve uma ro
dada de cortes de taxas de juros, liderada 
pelo Reino Unido. Seria uma boa notícia, 
não estivesse o velhc Continente tão próxi
mo da estagnação, com niveis recordes de 
desemprego. Nesse caso, a redução de ju
ros é quase uma tentativa desesperada de 
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reativação. No primeiro trimestre a Alema
nha encolheu 0,5%. 

Enquanto isso, os mercados de com
modltles também passam por momento de
licado. A volta do petróleo iraquiano deve 
deprimir os preços. O mercado de cobre en· 
trou num parafuso especulatiVo. E os grãos 
pararam de subir com a normalização das 
condições climáticas nos EUA. São notícias 
boas para quem consome intensivamente 
esses insumos, mas também preocupantes 
para exportadores de cobre, como o Chile, 
ou de grãos, como o Brasil. 

Seja lá o que for ou seja qual for o rit
mo da globalização, o momento é sobretudo 
de atenção." 

Como se não bastasse isso, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, outra preocupação nos afli
ge. Na semana retrasada, eu dizia aqui que dois ín· 
dices são muito importantes na avaliação que os es
trangeiros fazem para decidir se investem ou não 
em países em desenvolvimento, um deles é o da df
vida interna. Lamentavelmente, nesse índice o Brasil 
está mal. 

Todos nós estamos perplexos com a velocida
de com que cresce a dívida interna, que praticamen
te decuplicou nos dois últimos anos. Antes, a nossa 
preocupação era com a divida externa. Hoje, a nos
sa grande preocupação é a divida interna 

Esse índice, acoplado a outro índice, o do equi
Hbrio das contas, fez com que o Brasil caísse do 37" 
lugar na preferência dos investidores para o 48", 
perdendo apenas para a Rússia. 

Vejam bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, ficamos à frente apenas da Rússia como a 
pior opção de investimento. É realmente preocupan
te que isso venha a acontecer numa hora em que o 
Brasil precisa de dinheiro, de investimento para ge
rar mais riqueza e também emprego. 

Lemos na Veja desta semana uma outra má, 
notfcia, a de que, em relação ao desenvolvimento 
humano, o Brasil também perdeu espaço. Diz o arti
go da página 41 da Veja desta semana que, na pró
xima semana, será lançado o Relatório sobre o De
senvolvimento Humano no Brasil, feito pelo IPEA 
com o apoio do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento, É a primeira versão tupiniquim 
do trabalho que a ONU vem fazendo há seis anos 
em relação ao planeta. Na edição mundial, os par
ses são medidos não pelo tamanho da economia, 
mas com base em indicadores sociais. 

E por esse parâmetro, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o Brasil, por exemplo, que é louva
do como uma das dez maiores economias do mun
do, aparece no ranklng do desenvolvimento huma
no no 6Jo lugar, ganhando apenas de Botsuana. 

A versão local traz, além de vários estudos so
bre o quadro social brasileiro, uma tabela da quali
dade de vida nos Estados. O Rio Grande do Sul teve 
a melhor per(ormance e a Paraíba, a pior. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o que venho dizer, hoje, neste plenário? Venho 
dizer que nós, brasileiros, devemos prestar atenção; 
que, seja do ponto de vista do equilíbrio das nossas 
contas, seja do ponto de vista da dívida interna, te
mos que tomar medida urgente, porque isso implica 
virem ou não mais investimentos para o nosso País. 

Por outro lado, verificamos que a qualidade de 
vida do brasileiro está muito ruim, tão ruim que o 
País, com uma economia que está em ,clécimo lugar, 
quando olhado pelos parâmetros da qualidade de 
vida, de mortalidade intantil, de saúde, etc., está no 
63". 

E, para minha tristeza, quando essa• mesma 
análise é feita dentro do Brasil, o meu Estado, a Pa
raíba, fica em último lugar, no 26° lugar. É' preocu
pante isso, até porque o Estado da Paraíba tem feito 
todo o sacrifício possível para reverter essa situa
ção. O Governo José Maranhão tem buscado, atra
vés da austeridade, fazer com que a maior soma 
possível de dinheiro - o que é muito pouco ainda, 
apesar do sacrifício -. seja destinada a levar o abas
tecimento d'água a cada cidade onde está faltando. 
Mas para investir nessa melhoria pelo menos, preci
samos de R$200 milhões. Com água tratada, água 
sã, teremos, com toda a certeza, menos doenças e 
mais produtividade e, conseqüentemente, as taxas 
de mortalidade cairão. 

Por outro lado, também estamos precisando in
vestir na irrigação e na regularização do nosso siste
ma elétrico. Hoje, mesmo que queiramos implantar 
uma indústria em uma cidade do interior da Paraíba, 
teremos dificuldade, porque todo o sistema elétrico 
tem que ser reformado - e outros R$200 milhões se
rão necessários. 

Há 30 anos, o Governo Federal não consegue 
fazer um investimento importante sequer na Paraí
ba. Outros Estados têm tido mais sorte. Há dias, 
destacamos que foram destinados R$22 bilhões 
para um Estado da Federação; e depois ajudamos 
quatro outros Estados, inclusive um Estado próximo 
ao nosso recebeu uma ajuda superior a R$500 mi
lhões. 
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Infelizmente, o Estado da Paraíba tem cortado 
na carne toda a gordura que já não tem. O Governo 
tem sido um Governo de austeridade. Estamos fa
zendo todo o possível para a melhoria da qualidade 
de vida, mas, seja em termos da Paraíba, seja em 
termos do Brasil, a hora é de cuidado, é de buscar 
inverter essa espiral que busca a entropia em vez da 
si~ergia. 

É exatamente esse alerta que me traz a esta 
tribuna, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para 
dizer a todos os companheiros e todos os Pares que 
é preciso estarmos atentos à polftica econOmica; é 
preciso que estejamos atentos à qualidade de vida, 
porque não adianta nada o Pais ser rico se a quali
dade de vida vai mal, como também não adianta fa
zermos todo o esforço se as medidas econOmicas 
não são suficientes para dar tranqüilidade e confian
ça aos investidores. Devemos lutar para que não ve
nha para cá apenas o ·capital especulativo, e sim 
aquele que gera empregos e que pode permanecer 
em nosso Pais como um auxiliar e um alavancador 
da riqueza nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. 
(Pausa.) . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet, por cessão do Senador Bernardo Cabral. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Wilson. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli
no Pereira. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. (Pausa.) 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presi· 
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Como 
Uder, Senador? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Se V. Ex' já 
tiver acabado de conceder a palavra aos oradores 
que constam da lista de inscrições, inscrevo-me em 
seguida. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - V. Ex' 
está inscrito. 

Concedo a palavra a v. Ex' por vinte minutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 

pela ordem. 
Eu havia pedido a palavra para uma comunica

ção inadiável. Se o eminente Senador José Eudardo 
Outra permitir-me, eu gostaria de usar da palavra 
por cinco minutos. V. Ex' se opõe? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Não me 
oponho, com certeza 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Dessa 
forma, concedo a palavra ao nobre Senador Bernar
do Cabral, por cinco minutos, para uma comunica
ção inadiável. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, «m1 pri
meiro lugar, agradeço ao eminente Senador José 
Eduardo Outra, que lidera o Partido dos Trabalhado
res com a mesma proficiência com que já o fizera o 
Senador Eduardo Suplicy. 

Quero ázer que a comunicação é ina.ciávet, por
que parece que nós, amazonenses, estamos 5«m1pre 
na crista daqueles que, não sendo da nossa tena. des

. conhecem a luta que, ao longo dos anos, travamos 
para ficar com alguma independência regional. 

Por uma dessas coincidências, V. E~ preside 
os trabalhos desta sessão e, ao fazê-lo, sabe, tanto 
quanto eu, que, no passado, o Amazonas vivia vin
culado ao Estado do Pará, numa relação de depen
dência, cuja burocracia só trazia empec;lhos para a 
boa ordem dos trabalhos administrativos. Com a 
criação da Zona Franca de Manaus, começamos a 
palmilhar um novo caminho, distanciando-nos da
quela dependência a que me referi ainda há pouco, 
que era justificada e justificável no passado, mas 
que não mais se compadece com os dias aluais, de
pois do Decreto-lei n• 288. 

Imaginem, V. Ex' e meus eminentes Pares, 
que acabo de tomar conhecimento de uma matéria 
publicada na página da sessão Economia, do Ama
zonas Em tempo, com este titulo: "Vem ar a Sufra
madiet"l 

Quero lavrar nesta tarde, desta tribuna, o meu 
mais veemente protesto pela forma com que se quer 
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tratar a Zona Franca de Manaus, tomando-a pratica
mente subordinada à Sudam. 

Nos últimos tempos, a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia, pelo menos no nos
so Estado, tem sofrido uma estagnação que permite 
reprovação, a ponto de alguém já ter dito que o ideal 
para a nossa terra, para o nosso Estado, seria a ex
tinção da Sudam. O que vejo, Sr. Presidente, é que 
o atual Superintendente da Zona Franca - que, por 
enquanto, abre um crédito de confiança -, não sendo 
da terra e· rião tendo ali maior vivência, quer que a Su
frama se transforme unicamente numa agência de pla
nejamento. Até ar. tudo bem. Mas, logo a seguir, de
clara que a análise de projetas, que hoje é feita por 
técnicos da Sulrama, teria sido feita pela Sudam. E 
mais: admite que essa proposta foi realizada pelo Su
perintendente da Sudam, Frederico Andrade. 

Ora, Sr. Presidente, convenhamos, recente
mente foi criado, pelo Presidente da República, um 
chamado Grupo Especial de Trabalho. Esse grupo é 
que iria definir as mudanças na Suframa, na Zona 
Franca de Manaus, composto pelo Secretário-Geral 
do Ministério do Planejamento, Andrea Callabi, pelo 
Presidente do Conselho da Companhia do Desen
volvimento da Amazônia -Clama-, Professor Adroal
do Moura, colega c. universidade do Presidente da 
República e amazonense de nascimento, e pelo Se
cretário de Fazenda, Samuel Hanan. 

Em 120 dias, esse grupo deveria apresentar 
um relatório com as propostas para a nova Suframa 
e para o modelo da Zona Franca de Manaus. 

Vê-se, portanto, que, em verdade, a Suframa 
quer antecipar-se às mudanças que deveriam ser 
propostas. Corremos o risco de viver um retrocesso, 
o que é absolutamente condenável e condenado, e 
lembrar a figura que conhecemos do curupira: aque
le animal que pensa que anda para frente, mas, 
como tem os pés para trás, ele caminha distancian
do-se da perspectiva do futuro. 

Sr. Presidente, voltarei a esta tribuna. Nesse 
momento, tenho certeza de que V. Ex• e eu denun
ciaremos o que poderá ser de alto prejufzo para a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus e, 
como um todo, para a Zona Franca de Manaus, se 
delegarmos os nossos serviços à Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam. 

Por ora, é esse o protesto. Mais adiante, va
mos requerer providências que, por certo, não serão 
do agrado daqueles que estão maquinando um tra
balho attamente desfavorável ao nosso Estado. 

Sr. Presidente, era essa a comunicação que eu 
gostaria de fazer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Ou
tra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -sE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria de ex
temar a mima preocupação a respeito do encaminha
mento de t.rna matéria, que, a jllgar pelas manHestações 
de diversos Senadores neste plenário, dos mais diversos 
partidos polfticos, pensava que seria diferente. 

Começo a perceber que talvez tenha sido for
mada mais uma comissão nesta Casa que acabará 
em pizza. Refiro-me à questão das famigeradas me
didas provisórias. Os mais diversos Senadores, não 
só os da Oposição, já se pronunciaram nesta Casa 
contrariamente à sanha legiferante do Poder Execu
tivo. Falou-se que o Congresso Nacional estava 
abrindo mão de suas prerrogativas, que o Executivo 
legislava, etc. 

Desde o ano passado, tramita nesta Casa- se 
não me engano, entrou pela primeira vez na pauta 
em maio do ano passado - projeto do então Deputa
do e atual Ministro da Justiça, Nelson Jobim,i que 
trata da questão das medidas provisórias, limitando
lhes a edição. Além disso, há no Senado quatro pro
postas de emenda constitucional, de autoria dos Se
nadores Esperidião Amin, Roberto Requião, Ney 
Suassuna e Nabor Júnior, que também tratam da 
matéria. 

Durante todo o ano passado, todas as vezes 
em que essas propostas eram trazidas ao Plenário, 
adiava-se sua discussão, alegando-se que havia um 
estudo, um parecer do Senador Josaphat Marinho, 
que pretendia conciliar as diversas versões do as
sunto. A verdade é que, durante todo o ano de 1995, 
o Senado da República não se dispôs a apreciar os 
seus méritos e a votar as propostas de emenda 
constitucional e o projeto do então Deputado Nelson 
Jobim, fosse para rejeitar ou para aprovar. 

Há aqueles que dizem: "Não, o projeto do De
putado Nelson Jobiin é inconstitucional". Já que isso 
não pode ser feito por lei complementar, tem que ser 
por proposta de emenda constitucional. Nesse caso, 
cabe ao Senado rejeitá-lo, arquivá-to e dizer que é 
inconstitucional; não dá para ficar simplesmente em
purrando com a barriga. 

o Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex' um 
aparte, nobre Senador José Eduardo Outra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Antes de 
conceder-lhe o aparte, Senador Pedro Simon, permi
ta-me terminar de historiar. 



00232 --ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

Passadas todas essas tentativas, neste ano 
formou-se uma Comissão, da qual fazem parte, 
além dos autores das diversas propostas de emenda 
constitucional, representantes de partidos e alguns 
líderes, e tem como Relator o Senador Josaphat Ma
rinho. Essa Comissão deveria apresentar um pare
cer que seria votado na Comissão e depois viria ao 
Plenário, para ser novamente submetido à votação. 

Quando da discussão da matéria no plenário, a 
Liderança do Governo dizia que essa não era uma 
questão de Oposição ou de Governo, mas de prerro
gativa..<:lo Congresso Nacional, e que o Senado tinha 
que se manifestar. No entanto, segundo a imprensa, 
não é mais essa a direção. O Senador Josaphat Ma
rinho concluiu o seu parecer, que amplia o prazo de 
apreciação da medida provisória para 60 dias, prof
be sua reedição e ainda dispõe que, caso não seja 
apreciada nesse perfodo, a medida provisória será 
convertida em projeto de lei, que passará a tramitar 
no Congresso Nacional em regime de urgência 
como disposto no § 2" do art. 64. 

A imprensa tem publicado man~estações se
gundo as quais o Executivo não vai aceitar de ma
neira nenhuma o referido parecer, não vai acenar de 
maneira nenhuma a saída, a proposta que o Senado 
Federal teria encontrado. Ficamos então nesta velha 
dicotomia: ao mesmo tempo em que o Congresso 
reclama do Poder Executivo pela quantidade de me
didas provisórias editadas, o Governo contra-ataca 
alegando que elas não são votadas porque o Con
gresso Nacional não quer. 

Há mais de 40 medidas provisórias a serem 
apreciadas - urna delas vem sendo reeditada desde 
1993 -, e procura-se passar a imagem de que o 
Congresso não as quer votar, que esse acúmulo é 
decorrente da falta de trabalho da casa. 

Sabemos muito bem que as roisas não aconte. 
cem dessa maneira. A grande verdade é que o Con
gresso Nacional não vota as medidas provisórias 
porque o Governo, mediante a ação das suas Lide
ranças, prefere que elas não sejam votadas. Por 
quê? Porque lhe interessa mais a reedição. Portan
to, é muno mais cOmodo para o Poder Executivo 
reednar do que submeter a voto medidas provisórias 
tão polêmicas, como a que dispOs sobre o Proer, o 
salário mínimo e diversas outras que estão sempre 
na Ordem do Dia. 

O Governo Fernando Henrique Gardoso tem 
inovado até nessa questão, porque alega que na 
verdade edttou pouco mais de quarenta medidas 
provisórias; o resto seria reedição. No entanto, in
ventou urna nova fórmula: tratar dos assuntos mais 

díspares em uma mesma medida provisória - e faz 
isso para poder dizer que está editando poucas me
didas pro•isórias. Elabora medidas tão amplas que, 
se se seguisse a prática dos Governos anteriores, 
cada uma daria origem a 10 ou 15 outras medidas 
provisórias. 

Como eu havia dtto, preocupo-me com o cami
nho que vêm tomando as discussões, não no âmbito 
da Comissão, porque, mal ou bem, ela se reuniu 

__ com quorum em todas as reuniões. O Senador Jo
saphat Marinho apresentou o seu parecer, mas, ao 
que tudo indica, o Senado Federal, em função da 
ação das Lideranças dos partidos governistas, vai 
mais uma vez empurrar com a barriga ou vai expor 
para o Congresso Nacional qual o modelo de projeto 
de regulamentação de medida provisória que seria 
acettável para o Poder Executivo, o que, na minha 
avaliação, significa total ingerência do Poder Exeru
tivo nesta Casa O Senado e o Congresso Nacional 
encontram-se em momento de afirmação sobre seu 
papel na democracia brasileira. Quando um jornalis
ta ou um cineasta faz ataque à instttuição ou a seto
res dela, diversos Parlamentares, Presidentes, líde
res cerram fileiras, defendem as prerrogativàs do 
Congresso Nacional, ameaçam com a Lei de Im
prensa. No entanto, em relação a questões elemen
tares que dizem respetto às prerrogativas desta 
Casa- uma das principais é a de legislar-, continua
mos abrindo mão. 

Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon, 
que o havia solicitado no início do pronunciamento. 

- O Sr. Pedro Simon - Obrigado, deixarei para 
mais tarde. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Então, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, vejo na pauta do Sena
do da República que, no próximo dia 19, estão in
cluídos todos os projetas e propostas de emenda 
constttucional que tratam da matéria, inde
pendentemente de a Comissão chegar a um acordo, 
independentemente da man~estação dos Lideres 
dos partidos governistas. O dia 19 será o primeiro 
dia de discussão das propostas de emenda constttu
cional. Espero que, nesse dia, as diversas Lideran
ças dos partidos que têm assento nesta Casa ajam 
não como parlamentares membros de partidos que 
formam a base de sustentação do Governo Federal, 
mas como membros de um Poder independente, de 
um poder fundamental para a democracia brasileira. 
E que, portanto, têm que garantir e fazer valer as 
suas prerrogativas e que não podem mais continuar 
aceitando a ingerência indevida do Poder Executivo 
no seu trabalho. 
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gum jurista resolver escrever a história dos parla
mentos do mundo, sobre a época em que estamos 
vivendo, ta\ve~ as duas oportunidades mais ridículas 
serão apresentadas pelo Brasil: vice-campeã, na 
época da ditadura militar, com o decreto-lei - que, se 
não fosse aprovado em 30 dias, era aprovado por 
decurso de prazo; e campeã do ridículo. agora, em 
plena democracia, com a medida provisória - se não 
for aprovada depois de 30 dais, é reeditada por cer
Ci! de 30 ou mais dias. Nobre Líder, tenho uma posi
ção muito tranqüila. Lendo o texto da Constituição, 
não tenho dúvida alguma. É lamentável! Parece que 
houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, 
mas não há quem possa explicar lendo o texto da 
Constituição, porque ele não é muito claro: publica
da a medida provisória, se, durante 30 dias, não for 
aprovada, ela morre. Não sei onde descobriram que 
ela pode ser reeditada uma, duas, sei lá quantas ve
zes. Por isso, acho que o mínimo que podemos fa
zer é tomar uma decisão definitiva sobre essa maté
ria. Meus cumprimentos a V. Ex", por mais uma vez 
estar debatendo tão importante e significativo assun
to. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Pedro Simon. V. Ex", no infcio do seu 
aparte, tocou num ponto que considero fundamental: 
a continuar essa linha de pensamento, não chegare
mos a lugar algum. O Ministro Nelson Jobim, quan
do Deputado do PMDB, apresentou esse projeto. 
Não sei se hoje o Ministro Nelson Jobim continua 
sendo favorável ao seu projeto, porque as coisas 
acabam sendo colocadas corno uma briga, ou uma 
disputa entre o Congresso e o Governo que está no 
momento, quando a questão que está em discussão 
não pode ser essa. É uma discussão de poderes. Se 
a medida provisória é um instrumento típico do regi
me parlamentarista, se a Constituição tem um corpo 
parlamentarista - porque a maioria era parlamenta
rista na época e acabou passando para o presiden
cialismo -, então vamos resolver esse problema 
como um todo, de um modo geral. O que não pode é . 
continuar do jeito que está. 

A grande verdade, Senador Pedro Simon, é 
que realmente foi feito um acordo entre as Uderan
ças no sentido de se dar prazo para votar essa ma
téria, que está na pauta do dia 19. O problema é que 
o parecer do Senador Josaphat Marinho não agra
dou ao Governo; em função disso, agora já não que
rem mais que seja votado no dia 19. Esse é o pro
blema. 

Quero ver como vão sé co~mportar as Uderan
ças do Governo, que disseram aqui, textualmente, 

que essa não era uma discussão entre Governo e 
Oposição, mas a discussão sobre uma prerrogativa 
do Congresso Nacional. É nesses termos que a 
questão tem que ser colocada; do contrário, o Go
verno vai continuar, eternamente - pelo fato de ter 
maioria no Congresso e maioria ainda mais confortá
vel no Senado -, não permitindo que se vote o proje
to sobre as medidas provisórias, já que não o quer 
dessa maneira 

Acredito até que não votarão contrariamente, 
porque isso não ficaria muito bem para o Congresso 
Nacional; como não votam contra, usam artifícios 
que já foram usados n vezes. Isso independe da 
Mesa, que coloca o projeto na pauta - está na pauta 
do dia 19 -; no entanto, o Plenário pode deliberar no 
sentido de um adiamento ou para que seja ouvida a 
comissão A ou B. Daqui a pouco, vão mandar para a 
Comissão de Serviços de Infra-estrutura o projeto 
das medidas provisórias, não duvido nada. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero 
concluir fazendo esse apelo. Na Comissão existe 
acordo. Se não há unanimidade, pelo menos há uma 
maioria esmagadora em tomo do texto do Senador 
Josaphat Marinho. No entanto, como na Comissão 
não está presente o Líder do Governo, não sei como 
a Uderança do Governo vai-se comportar quando o 
assunto voltar para o plenário. Se pudesse apostar 
nessa questão, apostaria que não votaremos isso no 
dia 19. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Jefferson Péts deixa a cadei
ra da presi~ncia, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Galheiros, 2" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. a Organização 
dos Estados Americanos tomou uma decisão inédi
ta. Pela primeira vez, todas as delegações latino
americanas e o Canadá, por unanimidade, tomaram 
uma decisão de rebeldia contra os Estados Unidos. 

Tratava-se de uma tentativa do Congresso 
americano de punições radicais a empresários que 
dialogassem ou que tentassem negociar com Cuba 
Esses empresários seriam proibidos de entrar nos 
Estados Unidos e de ter qualquer tipo de negociação 
com esse país, o qual teria uma atitude de retaliação 
para com eles. 

Em mais de uma oportunidade, a Organização 
dos Estados Americanos vem demonstrando que 



00234 ANAIJ>·oo·sENAOO FEDERAL Junho de 1996 

Porque, como também já disse por diversas 
vezes, e a meu ver isso vem acontecendo, as lide
ranças dos partidos governistas estão confundindo o 
papel legítimo de defender os interesses do Executi
vo nesta Casa, mas tendo claro que este é um go
verno que não vai durar ad aetemum; vai passar, e, 
ao fazerem isso, ao confundirem essas prerrogati
vas, que são legitimas, com a subserviência do Po
der Legislativo ao Poder Executivo, estão a8siirfton
tribuindo para o enfraquecimento desta Casa e o en
fraquecimento da própria democracia. 

Espero sinceramente que o Senado da Repú
blica, pelo menos nós, façamos o nosso trabalho. 
Podemos até dizer: 'Não adianta votar isso aqui, 
porque chegando na Câmara será engavetado, será 
modificado ou coisa do gênero'. A mim não importa! 
O que importa é que façamos o nosso papel. E de
pois, na Câmara, os Deputados serão cobrados para 
fazer o seu, embora deva-se registrar que, mesmo 
sendo questionada do ponto de vista constitucional, 
a Câmara fez o seu papel quando votou o projeto do 
então Deputado Nelson Jobim. E esse projeto che
gou ao Senado e ficou engavetado. Se ele é incons
titucional - já que não se pode tratar dessa matéria 
por lei complementar, mas apenas através de pro
posta de emenda constitucional -, vamos arquivá-lo, 
vamos reje~á-lo, mas não vamos continuar adiando 
a sua discussão. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito 
prazer, concedo o aparte ao Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador, esse é 
um projeto que tem a autoria do então Deputado 
Nelson Jobim, considerado um dos grandes juristas 
do Congresso Nacional, e que hoje é Ministro da 
Justiça. Esse projeto foi aprovado por unanimidade 
na Câmara dos Deputados, num grande entendi
mento, e enviado a esta Casa. Digo-lhe com toda 
sinceridade: não consigo entender onde está a in
constitucionalidade desse projeto. Pode haver inte
resses diferenteS. É claro que, na época, o Deputa
do Nelson Jobim era um dos Uderes do PMDB e o 
Presidente da República era o Sr. Fernando Collor. 
Agora, o Presidente da República é o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso e o Deputado Nelson Jobim é Mi
nistro da Justiça. Tem gente que mexe mu~o comigo 
por eu não ter sido convidado para partiCipar dessa 
Comissão. De certa forma, também estranho, já que 
fui o Relator aqui no Senado do projeto do Deputado 
Nelson Joblm. E dei, modéstia à parte - fruto de uma 
equipe de colaboração - um longo e profundo pare-

cer sobre essa matéria. Entendo. Seria ingenuidade 
da minha parte não entender que o Deputado Nel
sbn Jobim está numa posição diffcil, porque hoje ele 
está do outro lado. As pessoas cobram de mim, por
que eu era Relator da matéria e apresentei um pro
jeto duro no sentido de votarmos as medidas provi
sórias; depois, virei Uder do Governo do Sr. Itamar 
Franco. Mas uma questão é importante: não nego 
que, como Uder do Governo, não tenha safdo por ar 
correndo para que o projeto fosse aprovado; mas 
não procurei ninguém para que o projeto não fosse 
aprovado. Peça ao seu ex-Uder, hoje colega seu, 
Senador Eduardo Suplicy, ou a qualquer outra pes
soa que venha dizer que o Governo do Sr. Itamar 
Franco, seu Lfder, ou quem quer que seja tomou 
providências nesta Casa no sentido de que não se 
aprovasse o projeto delimitando as medidas provisó
rias. Já hoje é diferente. Esse é um projeto cuja tra
mitação .está demorando porque há um interesse do 
Governo no sentido de evM-Io. Depois de várias vo
tações, depois de várias interrogações, de várias 
marchas e contramarchas - se não me engano, in
clusive V. Ex" fez um pedido para que a matéria 
viesse a ser votada -,· depois de várias pedidos do 
Governo, delongas e mais delongas, chegou-se a 
um entendimento. Entendimento que me parece 
muito sério, pois que dele ficaram encarregados U
deres, representações de Uderanças, inclusive o 
Senador Josaphat Marinho, que já anteriormente fi
cara incumbido de elaborar o anteprojeto. E, para 
coordenar a matéria, nada mais nada menos que o 
Senador José Samey, Presidente do Congresso Na- · 
cional. O Presidente José Semey ficou com a res
ponsabilidade e marcou data para votarmos, em ter
mos definitivo, essa matéria. Estranho que a impren
sa tenha publicado- se não me engano, ontem -que 
o Presidente da República procurou o Presidente 
José Samey no sentido de insistir - no quê, eu não 
sei, não conheço, a imprensa não diz como foi a 
conversa, em que se constituiu. Acho que é um di
re~o do Presidente de chamar o Presidente do Con
gresso Nacional para conversar; é um dire~o que 
ambos têm de fazerem o que bem entenderem; só 
não é um dire~o não deixarem que a matéria seja 
votada. Há um compromisso de honra assumido 
nesta Casa, cujo fiador é o Senador José Samey, 
Presidente do Congresso Nacional, que elaborou, 
que debateu. Ao que sei, já existem estudos sobre 
essa matéria. Vamos votá-la! Ela está absolutamen
te pronta para ser votada. Votto a dizer a V. Ex", ilus
tre Uder do PT: é um escândalo o que está aconte
cendo no Congresso brasileiro! No dia em que ai-
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não há mais razão para tal atitude. Nem importa 
analisarem-se os lados positivo e negativo, o certo e 
o errado; aquilo que determinou o boicote dos Esta
dos Unidos a Cuba desapareceu. Não existe mais a 
Rússia; não existe mais o comunismo; não existe 
mais o Leste Europeu; não existe mais absoluta
mente nada. Não faz sentido, a esta attura, os ame
ric;mos quererem massacrar aquela ilha, proibindo-a 
de respirar e viver. Essa atitude seria concebfvel no 
passado, sob o argumento de que Cuba queria es
palhar a sua revolução e irradiar as suas idéias para 
outros países da América. Hoje, no entanto, isso 
constitui-se numa grosseria. Criar, por pirraça, uma 
questão dessa natureza com uma ilha como Cuba é 
um gesto que não faz bem a um país com a potên
cia, a autoridade e a força dos Estados Unidos. 

O Presidente Rdel Castro deveria parar para 
pensar. No mundo atual, é o Presidente que está há 
mais tempo no cargo. Poderia parar, refletir, inclusi
ve entender, na minha opinião, que chegou a hora 
de promover a democracia interna, a eleição. Ao in
vés de ser o chefe político, transformar-sa-ia em um 
grande líder, um grande patriarca de Cuba. Quanto 
a isso, não tenho dúvida. Penso que seria uma gran
desafda. 

No entanto, não há justificativa para os ameri
canos tomarem esse tipo de providência, exigindo 
que nenhum empresário do mundo negocie com 
Cuba; e, caso o faça, estará proibido de negociar 
com os americanos, de colocar os pés em território 
americano. 

Parece-me que, em relação a isso, há repulsa 
unânime de todos os pafses que compõem a Orga
nização dos Estados Americanos, à exceção de um 
voto, dos Estados Unidos. Inclusive, a tradição da 
OEA é de se chegar a um entendimento, com equilf
brio e unanimidade. Dessa vez, independente de 
buscarem a unanimidade, votaram contra a medida 
imposta pelos Estados Unidos. 

Os Estados Unidos já tiveram em sua história um 
momento ditrcil, a Guerra do Vietnã, da qual participa
ram durante longo tempo; em detenninado momento, 
não souberam mais explicar o que faziam no V~etnã; a 
poderosa democracia americana não sabia dizer por 
que estava no V~etnã. O atual Presidente dos Estados 
Unidos foi um dos que se negou a lutar no Vietnã, por
que não via motivos para aquela guerra. Na verdade, 
os americanos tiveram que se retirar do Vietnã; não 
digo que tenha sido uma derrota, mas foi um final triste 
o dos americanos com relação ao Vietnã. 

Creio que deveria ser aproveitada essa oportu
nidade esplêndida, da votação da Organização dos 

Estados Americanos, onde hoje existe uma unanimi
dade a respeito do assunto. Até o Canadá, aliado 
permanente, constante, eterno, dos Estados Unido~ 
- único país com o qual tem limites -, votou a favor 
de que se deva terminar com essa picuinha ridícula 
dos Estados Unidos com relação a Cuba. 

Creio que seria possível dialogar-se. A Organi
zação dos Estados Americanos poderia chegar a um 
entendimanto a esse respeito. Isso seria bom para 
que Cuba encontrasse uma safda que fosse de uma 
grande abertura. Mas esse é um probléma interno 
de Cuba, é um problema da autodetenninação dos 
povos. 

Os americanos nunca deixaram de negociar 
com o Brasil quando havia aqui uma ditadura; nem 
com Pinochet, quando a ditadura do Chile era uma 
das mais terroristas, mais sanguinárias, mais bru
tais; nem com a Argentina, na época dolorosa e dra
mática das Mães da Praça de Maio; nem com os 
países da América Central, quando tinham regimes 
os mais bárbaros e absurdos. Não me parece que 
um país ter democracia tenha sido, no passado, uma 
exigência dos americanos para com ele ter ou não diá
logo, para manter ou não relações comerciais. 

Cuba poderia aproveitar este nosso momento e 
integrar-se nesta democracia total da América Latina 
que está acontecendo agora. Que bela lição tivemos 
no Paraguai, quando um general pensou que ia dar 
mais um golpezinho tradicional da América Latina e, 
de repente, a América Latina, a Organização dos 
Estados Americanos, o Brasil, seu Presidente e o 
seu Ministro das Relações Exteriores, a Argentina, o 
Chile, o Uruguai, todos se uniram e se fortaleceram, 
impedindo que o golpe se consolidasse no Paraguai. 

Esta é a hora da democracia na América Lati
na. É verdade que, votta e meia, sai uma notícia 
aqui, uma notícia lá; pretendo abordar esse assunto 
no meu próximo pronunciamento, na primeira opor
tunidade que tiver. 

O Luis Fernando Veríssimo, que, na minha opi
nião, é um dos mais extraordinários comentaristas e 
cronistas do Brasil de hoje, é uma das pessoas que 
tem analisado isso: a pauleira que vem batendo em 
cima do Col']gresso Nacional, a ridicularização que 
querem fazer. Esse é um debate que vale a pena. 

Porém, a grande verdade é que vivemos um 
momento de consolidação da democracia. Que bom 
se conseguíssemos que o Rdel Castro encontrasse 
uma convivência com isso! No entanto, isso não 
pode ser impedimento, no sentido de que o governo 
americano, o Congresso americano, que se intitula 
pai do mundo e salvador do mundo, venha a exigir, 



. 
00236 ANAIS DO SENADO FIIDERAL Junho de 1996 

mais uma vez, que tenha de morrer de fome e ser 
massacrada, sem chance de respirar, uma ilha como 
Cuba. 

Por isso, trago as minhas felicitações, rep~o. à 
decisão tomada, por unanimidade, pela Organização 
dos Estados Americanos, à exceção dos Estados 
Unidos. Terminou aquilo que tradicionalmente era a 
OE;A, que só votava depois de um acordo, com deci
sões unânimes. A OEA decidiu votar, isolando os 
Estados Unidos, partindo do pressuposto de que 
como está não pode continuar. 

Aproveito a oportunidade para me dirigir, neste 
momento, ao Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi· 
dente da Comissão de Relações Exteriores, e suge
rir-lhe que a nossa Comissão apresente uma pro
posta, trazendo-a para ser votada por este Plenário, 
no sentido de felicitar a Organização dos Estados 
Americanos por essa decisão tomada. Pela primeira 
vez, contemplamos uma integração total e absoluta 
de toda a América. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Con

cedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, 
por permuta com o Senador Renan Calheiros. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discUiso. Sem revisão da orado
ra.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tive a 
oportunidade, juntamente com representantes do 
Sindicato dos Médicos, do Serviço Social do Rio de 
Janeiro e com o Vereador Antonio Pitanga, de visitar 
a Clínica Santa Genoveva. Nós, moradores do Rio 
de Janeiro, conhecíamos as dificuldades e também 
sabíamos que aquela Clinica estava cometendo irre
gularidades. Em lá chegando, ve~icamos que, no 
que diz respeito à higiene, houve uma melhora. Foi 
realizado um tratamento de choque, em razão das 
noticias veiculadas pelos meios de comunicação. 
Aliás, quero parabenizar o trabalho que a imprensa 
tem realizado em relação a esse episódio; não é 
pura e simplesmente um estardalhaço qualquer, 
mas é, sobretudo, a responsabilidade de colocar a 
população a par dessa situação, tomando-a solidária 
aos pacientes. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Sr" 
Senadora, de oficio, gostaria de prorrogar a Hora do 
Expediente por mais 15 minutos, para que V. Ex" 
possa concluir o seu pronunciamento e possamos 
atender, da mesma forma, o Senador Sebastião Ro
cha, inscrito para uma comunicação inadiável. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA· Ao chegarmos 
àquele local, tivemos uma pequena dificuldade para 
entrar, porque os responsáveis pela Clinica queriam 

saber qual era a nossa intenção. Afirmei-lhes que 
estávamos propondo a conshluição de uma comis· 
são provisória no Senado Federal para acompanhar 
o episódio da Santa Genoveva e demais clínicas 
cOmprometidas com essas irregularidades no Esta
do do Rio de Janeiro. Portanto, estava para subsi
diar, de uma certa forma, os Srs. Senadores que es
tariam hoje, nesta Casa, votando o requerimento 
para instalação da comissão. 

Apesar do tratamento de choque com relação à 
higiene, pude observar ainda quadros degradantes. 
Senão, vejamos: encontramos uma paciente de cer
ta idade, sem total coordenação motora, tomando 
banho sozinha; havia pacientes sem cobertores • e 
Santa Teresa é um lugar muito frio ., molhados e há 
muito tempo chamando pela enfermagem, porque 
estavam praticamente imóveis, querendo ser alimen
tados, pedindo algo para comer. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, obser
vamos que os pacientes, na sua maioria, não são 
terminais. Há pessoas de aproximadamente 30 a 40 
anos, com problemas sociais, que não deveriam es
tar internadas, bem como pessoas com doenças 
não-terminais que estão recebendo tratamenw ge
riátrico. Há até pacientes com comprometimentos 
psicológicos. É uma mistura sem fim. 

As ctrnicas de pacientes geriátricos devem ter 
uma maior segurança, por exemplo, no que diz res
peito às janelas; mas as janelas do 3" andar da Cli· 
nica Santa Genoveva não são gradeadas. Também 
observamos que não há condições de os pacientes 
serem levados ao pátio para tomarem sol, como é 
comum. 

Fomos recebidos pela administradora da clfni· 
ca, Sr" Silvia da Conceição, juntamente com o Sr. 
Luis Elias, também da administração. Manifestamos 
nosso interesse em ter acesso ao quadro de pessoal 
do corpo clfnico e administratiVo, assim como aos 
valores de seus respectivos salários, no que não fo
mos atendidos. Eles não sabiam sequer o número 

, de integrantes do corpo clínico, assim como o de 
funcionários da casa. Informaram-nos que tudo esta
va sendo levantado pelo Ministério da Saúde, pela 
Secretaria do Estado e pelo Município, que realizava 
uma fiscalização sanitária, cujo prazo para apresen
tação do relatório ao Ministro da Saúde sobre as 
condições do local é a data de hoje. 

Tomamos conhecimento também que o proble
ma não é financeiro, porque, através do convênio 
que mantém, a clinica percebe aproximadamente 
R$500,00 ou mais por paciente. Então, o que vimos, 
na verdade, é que existe uma falta de politica de 
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saúde com o orçamento compatfvel e que não há 
fiscalização. Não é passivei que essas instituições 
estejam em plena atividade sem que haja uma fisca
lização. 

O Governo do meu Estado afirmou que não 
tem condições de fiscalizar, o Governo Municipal, 
por sua vez, disse que estaria assumindo as respon
sabilidades da clínica, o que já fez atrasado, porque 
sabemos perfeitamente que o gestor da verba do 
SUS é a Administração Municõpal, o órgão munici
pal, portanto, não estaria fazendo nenhum favor; 
pelo contrário, estava encobrindo a falta de ação, 
evidentemente, da Administração Pública Municipal, 
que deixou que essas coisas acontecessem. 

O sucateamento da Saúde Pública, sem dúvida 
nenhuma, é uma perversão social, e a impunidade 
tem dado lugar à indiferença, pois trata-se de velhi
nhos, que têm problemas mentais, pessoas pobres, 
a maioria delas têm famfila, que devem ser contri
buintes. e, por oonseguinte, não tiveram ali também 
a devida atenção. Pude ver os sinais de barbárie da 
Clínica Santa Genoveva. 

Gostaria de adiantar a esta Casa, já que daqui 
a pouco estaremos votando o requerimento para a 
instalação dessa comissão provisória, que o Ministro 
Adib Jatene estará conosoo amanhã para prestar 
esclarecimentos a respeito das investigações que 
estão sendo fanas pelo Ministério, pelo Estado e 
pelo Municfpio na Clfnica Santa Genoveva. 

Quando pedimos a criação dessa oomissão, 
não o fizemos apenas em função das irregularidades 
ocorridas na Santa Genoveva, mas também por cau
sa de outras clfnicas, oomo a campo Belo que está 
funcionando irregularmente e nenhuma solução é 
dada porque não há hospnBis que possam aromo
dar os seus pacientes. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Conoedo o 
aparte a V. Ex", lembrando que meu tempo está se 
extinguindo. 

O Sr. Pedro Simon- Quero, mais uma vez, di
zer do meu respeito por V. Ex" pela importância do 
assunto que está abordando. No meio de todas as 
informações divulgadas sobre a tragédia na Cifnica 
Santa Genoveva, no Rio de Janeiro, fiquei sabendo, 
pelas manchetes de jornais no fim de semana, que 
esses velhinhos estavam sendo alimentados oom ra
ção de cachorro há algum tempo. Não sei se V. Ex", 
na visnB que fez àquela Clfnica, constatou a veraci
dade dessa informação. A noticia que ouvi dava 
conta de que a representação da emissora de televi-

são que esteve lá foi informada - e tiveram absoluta 
convicção - de que, durante muito tempo, os pacien
tes estavam sendo alimentados com ração de ca
chorro. Todos sabemos que nessas clínicas, sanató
rios, sejam particulares ou não, acontecem ooisas 
dramáticas, quer no que se refere à refeição, à higie
ne ou ao tratamento dispensado aos pacientes. Mas 
o aspecto assustador - se é que verdadeiro, não sei 
- é o fato de, durante um longo perfodo, esses ido
sos terem sido alimentados com ração para animal. 
É um ponto que atinge ao máximo a dignidade da 
pessoa humana. Gostaria de saber se V. Ex" teve al
guma informação sobre a veracidade ou não dessa 
denúncia publicada pela imprensa oom grande des
taque no final de semana. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Senador Pe
dro Simon, essa denúncia não pode ser provada, 
mas realmente ouvimos dizer que esse era o trata
mento dado aos pacientes. 

Mas. oomo disse, diante das denúncias, houve 
uma mudança no tratamento. Estive na cozinha e 
verifiquei que havia legumes; mostraram-me o frigo
rffico e outras dependências; mas não vi essa comi
da de cachorro que estaria sendo dada aos velhi
nhos. Mas temos absoluta certeza de que não foi 
uma invenção, porque o estado em que se encontra
vam aquelas pessoas dava para deduzir de imediato 
o que estaria aoontecendo ali. Então, o fato de dar 
comida de animal para as pessoas era o mfnimo, 
porque o máximo seria deixá-las apodrecerem nas 
camas. 

Visitamos o refeitório, a cozinha, o pavilhão 
masculino, o pavilhão feminino, os quartos com três 
camas, outros com quatro, sem armários onde se 
pudesse oolocar os objetos pessoais. E, dessa ma
neira, tanto as roupas como o lixo eram ooiocados 
em cima das camas. 

Vi tudo isso depois das mudanças realizadas 
após as denúncias. Acredito que a questão da comi
da foi um dos pontos que puderam ser corrigidos de 
imediato- outros aspectos seriam mais diffceis por
que demandariam mais tempo - já que a imprensa, 
mesmo impedida de entrar na Clfnica, esteve 24 ho-
ras por dia na porta. · 

Vim à tribuna hoje apenas para conclamar esta 
Casa no sentido de referendarmos uma ação gover
namental de fiscalização, já que os nossos gover
nantes admitiram estar sem oondições de fiscalizar. 
Para tanto temos que ter rubricas orçamentárias e, 
como já disse, temos que ter hospnBis geriátricos e 
acolhimento para pacientes terminais. Mas o que 
não podemos aceitar é, sobretudo, que o SUS pa-
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gue R$500,00 por paciente e ele seja totalmente 
abandonado. 

Por isso a nece5sidade da criação desta co
missão, a fim de que possamos investigar as demais 
instituições existentes. Inclusive tenho até uma preo
cupação com relação ao fato de o Sr. Mansur ser 
ainda proprietário de mais 11 clínicas, entre elas 
uma de hemodiálise. E imaginamos o perigo que essas 
pessoas devem estar conendo, na medida em que não 
há fiscalização dessas dínicas para saber se o trata
mento e as condições higiênicas são adequados. 

Assim, peço, mais uma vez, aos Srs. Senado
res que votem favoravelmente à instalação dessa 
comissão, já que recebemos apoio de várias lideran
ças e de vários Srs. Senadores, a fim de que possa
mos dar continuidade ao processo que se iniciou na 
Câmara dos Deputados de fiscalização dessas clfnicas 
que, para mim, são apenas dfnicas dos horrores. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Pror
rogando a Hora do Expediente, concedo a palavra 
ao Senador Sebastião Rocha, por três minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como 
líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
trago ao conhecimento do Senado e da Nação uma 
questão de natureza regional, mas que considero re
levante por envolver o Chefe da Procuradoria da Re
pública do Estado do Amapá, o Sr. João Basco de 
Araújo Fontes, que foi mu~o infeliz quando determi
nou a cessação de uma manifestação cuttural do Es
tado, denominada Marabaixo, uma das tradições da 
comunidade negra que reside no Amapá e em ou
tros Estados brasileiros. 

O Procurador está protagonizando um conflito 
com os participantes, tendo sido mu~o agressivo na 
sua petição de interdição do local onde t>stava sen
do realizada essa manifestação cultural. 

Faço esse registro porque estou solicitando au
diência ao Procurador-Geral da República, Dr. Ge
raldo Brindeiro, para que S. Ex" tome conhecimento 
desse confltto e possa interceder, haja vista que o 
Dr. João Basco foi extremamente infeliz quando acu
sou o local da manifestação de antro de prostituição. 

Isso atendeu imensamente os participantes da 
manifestação, que tem também um conteúdo religio
so muito forte e que, normalmente, tem como partici
pantes pessoas . idosas, com mais de 60 anos. A 
nós, parece-nos que pode está explfcito, neste docu
mento do Dr. João Basco, uma espécie de discrimi
nação racial, o que provocou por parte da imprensa 
e dos políticos locais um veemente protesto. 

E por tratar-se de um representante do Ministé
rio Público Federal no Estado do Amapá, fazemos 
questão de tomar público esiê acontecimento e soli
citar providências do Procurador-Geral da República 
no sentido, inclusive, se necessário for, da sua re
moção que provocou tão grande transtorno na co
munidade amapaense. Se o seu gesto e a sua ação 
tivessem tido eficácia, certamente, teria castrado 
uma parte importante da cuHura do nosso Estado, 
que é a cultura Mgra e, neste caso especial, o Ma-
rabá. ·--

Era a comunicação, Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con· 

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. 
e Srs. Senadores, o Ministério da Fazenda vem se 
recusando a fornecer determinadas informações aos 
Parlamentares sob a alegação de estarem protegi
das por sigilo bancário e que só poderia enviá-las 
caso o requerimento que as solicitar tenha sido 
aprovado pelo Plenário do Senado Federal, confor
me disposto no art 38 da Lei n° 4595. Considerando 
que parecer contra tal procedimento foi aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sem que a Mesa do Senado tome obrigatório o seu 
cumprimento, e tendo em vista a necessidade de to
marmos conhecimento de tais intormações, solicito 
seja o presente requerimento incluído na Ordem do 
Dia para a sua aprovação. 

Gostaria de salientar, Sr. Presidente, que o Se
nador Romeu Turna apresentou requerimento, na 
semana passada, na mesma direção. A expectativa 
que se pode ter é a de que o Ministro da Fazenda 
vai responder dizendo que não poderá encaminhar o 
relatório porque haveria problema com respe~o ao 
sigilo bancário, a não ser que esse requerimento 
bem como o do Senador Romeu Turna sejam apre
ciados e votados pelo Plenário do Senado. De outra 
forma, vamos ter sempre esse procedimento. 

Apresentamos, aqui, um requerimento, e o Mi
nistro da Faienda responde que não poderá enviá
lo, porque não foi votado pelo Plenário do Senado. 

Eu gostaria de registrar, Sr. Presidente, que, 
entre as informações novas, divulgadas pelo jornal 
Folha de S. Paulo, pela revista VeJa, com algum de
talhamento, por outros órgãos, nesse relatório de 
mais de doze mil páginas, há revelações impressio
nantes. Por exemplo: 
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a) As operações de crédito fictícias, mantidas 
pelo Banco Nacional, alcançavam nada mais nada 
menos do que 75% do total das operações de crédi
to registradas no balanço do banco em fins de 1995, 
um percentual que bate provavelmente todos os re
cordes em matéria de falsificação bancária. Note-se 
que os 75% não são de créditos podres, de má qua
lidade ou de diffcil recebimento, mas de operações 
fabricadas para iludir o público. 

b) O Banco Nacional, que ocupava a posição 
de 5° maior banco do Pafs e 3° maior banco privado 
(por ativo total), passou cinco anos com créditos ine
xistentes, representando mais da metade do total 
das operações de crédito contabilizadas em seu ba
lanço. Isso toma inaceitáveis as alegações do Minis
tro da Fazenda e as do Presidente do Banco Cen
tral, repetidas em diversas ocasiões no Congresso, 
de que não tinham conhecimento das irregularida
des praticadas por esse Banco. Tanto mais que, re
centemente, o Sr. Miguel Haidamus, empresário de 
São Paulo, veio a público para denunciar que, em 
maio de 1992, alertou o Banco Central sobre o es
quema de talsfficação no Banco Nacional. 

c) O relatório levantou também indfcios de que 
o Nacional e outros bancos estiveram envolvidos em 
operações ilegais de remessas de recursos para o ex
terior, através de operações triangulares envolvendo 
subsidiárias ou agências desses bancos no exterior. 

Cabe ressaltar, finalmente, que em nenhuma 
das ocasiões que compareceram ao Congresso Na
cional, nos últimos meses, as autoridades da Fazen
da e do Banco Central responderam de forma com
pleta e convincente às indagações fonnuladas pelos 
Parlamentares de diversos Partidos, fato que tem 
sido objeto de comentários freqüentes na Imprensa 
Nacional e que tem impedido que o Congresso exer
ça a contento sua obrigação constitucional de fiscali
zar os atas do Executivo. 

Por essa razão, solicitei o comparecimento do 
Presidente Gustavo Loyola, do Banco Central, e do 
Diretor de Fiscalização, Cláudio Mauch na Comissão · 
de Assuntos EconOmicos. Seria extremamente im
portante que, uma vez marcada a presença de am
bos na referida Comissão, também para responder 
ao requerimento do Senador Roberto Requião, rela
tivamente à questão da emissão de tftulos sobre a 
dfvida externa, antes do dia 26, possa o Senado Fe
deral tomar conhecimento desse relatório do Banco 
Central, já completo, que foi objeto de diwlgação, 
parcial apenas, por parte da imprensa. 

Ressatte-se que, ainda hoje, o Senador Esperi
dião Amin chamou a atenção para o fato de que o 

Congresso Nacional, que foi capaz de examinar o 
que aconteceu no Palácio do Planalto com o Presi
dente Fernando Collor, que foi capaz de cortar a 
própria carne, com relação ao que acontecia no 
Congresso Nacional, precisa demonstrar que é ca
paz também de examinar o que se passa nas insti
tuições financeiras deste País, sejam elas privadas 
ou públicas. 

Assim, Sr. Presidente, solicito que este requeri
mento seja inclufdo na Ordem do Dia para ser vota
do pelo Plenário do Senado, anexando-se requeri
mento de mesma natureza, de autoria do Senador 
Romeu Tuma. É a sugestão que faço. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Se
nador Eduardo Suplicy, o Parecer de n• 173, de 
1990, a que V. Ex" se referiu, conseqüência de uma 
consutta feita à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e aprovado pelo Plenário, lamentavel
mente a Mesa não pode deixar de cumpri-la, en
quanto não houver uma decisão contrária. 

Esse é o encaminhamento que a Mesa, regi
mentalmente, tem que cumprir. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Perdão, Sr. Pre
sidente, mas essa solução não resolve o impasse. 
Qual é o problema de se votar o requerimenlo em 
plenário? Dessa forma, podemos resolvê-lo. 

O próprio Ministro Pedro Malan me disse o se
guinte: "-Eu não posso mandar, porque estarei incur
so em problema relativo a fornecer infonnação con
siderada objeto de sigilo". Disse o Ministro que para 
se quebrar o sigilo é preciso que· o Senado Federaf 
vote a matéria em plenário ou, então, em Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Ora, o Presidente do Ban
co Central disse ainda que se a Mesa lhe enviar o 
requerimento, sem que o mesmo seja votado em 
plenário, ele não o responderá ou dirá que não po
derá respondê-lo. 

Sempre que um Senador considerar que a ma
téria é objeto de sigilo bancário, qual é o problema 
de votannos o requerimento em plenário? Em ques
tão de 30 segundos, poderemos superar esse obstá
culo e obter a informação; do contrário, vamos conti
nuar sem saber o que se passa com a caixa preta 
do Banco Central. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Se
nador Suplicy, o parecer a que V. Ex" se referiu diz o 
seguinte: 

• Ante o exposto, opinamos no sentido 
de que a consulta seja respondida da se
guinte forma: 

O Senado Federal, no legHimo exerci
cio de sua competência constitucional (arts. 
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49, inciso X, e 52, incisos XII e XIII), discipli
nou, no seu Regimento Interno (art 215 e 
seguintes), de forma exaustiva e excludente 
de qualquer outra norma de natureza diver
sa, a questão do processamento parlamen
tar dos pedidos de informação, inclusive, no 
particular, da competência deliberativa do 
quorum para votação. 

Segundo: O preceituado no § 4° do art 
38 da Lei 4.595/94, encontra-se derrogado a 

·partir da superveniência do disposto nos 
arts. 215, inciso I, e 216, inciso III, do Regi
mento Interno". 

Isso foi aprovado pelo Plenário no dia 29-1 G-91, 
e enquanto não houver uma decisão contrária, la
mentavelmente, a Mesa não pode encaminhar de 
outra forma que não esta. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - A pergunta, Sr. 
Presidente, é se o Ministro da Fazenda, ao receber 
esse requerimento, poderá alegar que não pode res
pondê-lo. Se for assim, a Mesa do Senado terá que 
informá-lo que é necessário responder e que não 
pode alegar que não enviará resposta porque, se
não, estará violando o sigüo bancário ou alguma for
ma de sigilo. É preciso que ele seja esclarecido por
que, do contrário, estaremos cortando nossa própria 
possibilidade de fiscalizar os atas do Executivo. Não 
pode o Senado Federal limitar nossa capacidade de 
fiscalizar, uma de nossas atribuições constitucionais. 
Se o Ministro tem esse entendimento, então, é preci
so avisá-lo de que não está cumprindo a Constitui
ção adequadamente. Se S. Ex" responder que não 
pode encaminhar esse requerimento ao Senador Ro
meu Tuma ou a mim próprio, vou voltar com estaques
tão, Sr. Presidente, para demonstrar que o Senado está 
se autolimitando na sua prerrogativa e responsabilida
de de bem fiscalizar os atas do Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Se
nador Eduardo Suplicy, V. Ex" tem à sua disposição, 
no exercfcio pleno do seu mandato parlamentar, o 
que está estabelecido no § 2" do art. 50 da Constitui
ção Federal; quer dizer, o que trata de crime de res
ponsabilidade, que foi o caminho seguido pelo Sena
dor Jamil Haddad em caso idêntico. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - So
bre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•126, DE 1996 

Dá nova redação ao Inciso 11 do § 1•, 
do art 13, da Lei n• 9.1 00, de 29 de se
tembro de 1995, que "estabelece normas 

para as eleições municipais de 3 de outu
bro de 1996, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O inciso 11 do§ 1°, do art. 13, da Lei n• 

9.1 00, de 29 de setembro de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 13 ..................... : •.....•..•..........•...... 
§ 1" .............. _________________________________ _ 

11 - ao candidato que esteja exercendo 
mandato eletivo ou o tenha exercido nos últi
mos quatro anos, ou que, nesse mesmo pra
zo, tenha concorrido em eleições com um 
dos nomes por ele indicados, será deferida 
a sua utilização no registro, ficando outros 
candidatos impedidos de fazer propaganda 
com esse mesmo nome, salvo se a opção 
conflitante for o nome do registro civil que, 
nesse caso, prevalecerá sobre o apelido. • 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

Justificação 

Como está posta a parte final do inciso 11, do § 
1°, do art. 13, da Lei n• 9.100/95, permite que o ape
lido prepondere sobre o nome próprio, o que contra
ria os dire~os individuais, os direitos à nacionalidade 
e os direitos polfticos que são assegurados pela 
Constituição Federal. 

Contraria os direitos individuais porque impede 
·o exercfcio da -cidadania, não permttindo o elettor 
candidatar-se a cargo eletivo com o seu próprio 
nome. 

Contraria a nacionalidade porque impede o 
brasileiro nato do exercício de seus direitos polfticos 
com o nome com o qual foi registrado no registro ci
vil. 

Contraria, finalmente, os direitos políticos por
que, não permitindo que o cidadão seja candidato a 
cargos eletivos com o seu próprio nome, cassa-lhe a 

· cidadania e os seus direitos de concorrer em eleiçõ
es regulares, considerando-o civilmente incapaz. 

Assim sendo, necessário se faz reparar-se o 
erro e o defeito da lei regente das próximas eleições, 
acrescentando a ressalva que ora se propõe, para 
permitir que o nome próprio, aquele pelo qual o cida
dão foi registrado, prevaleça sobre o apelido. 

Caso contrário, seremos obrigados a ver o Vai
do, apelido de Osvaldo, prevalecer sobre o Valdo, 
nome de registro civil; ou o Tino, originário de Odon
tino, prevalecer sobre o Tmo, nome próprio; ou ainda 
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o Díno, de Secundino, ter prevalência sobre Dine, 
nome de batismo e de registro civil. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. - Se
nador Bernardo Cabral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 9.1 00, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995 

Estabelece normas para a realização 
das eleições municipais de 3 de outubro 
de 1996, e dá outras providências. 

Art. 13. O candidato às eleições proporcionais 
indicará, no pedido de registro, além de seu nome 
completo, as variações nominais -com que deseja ser 
registrado, até o máximo de duas opções, que pode
rão ser o prenome, sobrenome. cognome, nome 
abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhe
cido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à 
sua identidade, não atente contra o pudor e não seja 
ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem 
de preferência desses nomes deseja registrar-se. 

§ 12 Verificada a ocorrência de homonímia, a 
Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte: 

I - havendo dúvida, poderá exigir do candidato 
prova de que é conhecido por dada opção de nome 
indicada no pedido de registro; -

11 - ao candidato que esteja exercendo manda
to eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro 
anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido 
em eleição com um dos nomes por ele indicados, 
será deferida a sua utilização no registro, ficando ou
tros candidatos impedidos de fazer propaganda com 
esse mesmo nome; 

III - ao candidato que, pela sua vida politica, 
social ou profissional, seja identificado por um dado 
nome que tenha indicado, será deferido o registro 
com esse nome, observado o disposto na parte final 
do inciso anterior; 

IV -tratando-se de candidatos cuja homonímia 
não se resolva pelas regras dos dois incisos anterio
res, a Justiça Eleitoral os notificará para que, em 
dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos 
nomes a serem utilizados; 

V - no caso do inciso anterior, não havendo 
acordo, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato 
com o nome por ele indicado no pedido de registro, 
observada a ordem de preferência ali definida. 

§ 22 A Justiça Elettoral poderá exigir do candi
dato prova de que é conhecido por determinada op
ção de nome que tenha indicado, quando seu uso 
puder confundir o eleitor. 

§ 32 Ao decidir sobre os pedidos de registro, a 
Justiça Eleitoral publicará, obrigatoriamente, as va
riações de nome deferidas aos candidatos. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania -Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
projeto que acaba de ser lido será publicado e reme· 
tido à Comissão competente: •. 

Sobre a mesa, requerimentos qÜe serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

É lido os seguintes: 

REQUERIMENTO N° 560, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no § 22 do art. 50 da Consti

tuição Federal e tendo em vista o disposto no art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhado pedido 
de informações ao Senhor Presidente da Petróleo 
Brasileiro S. A. - PETROBRAS, através do Senhor 
Ministro das Minas e Energia, Senhor Raimundo 
Mendes Brito, nos seguintes termos: 

A Petroleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS dis
tribuiu nota à imprensa, datada de 29-4-96, a propó
sito de reportagem publicada, dia 28-4·96, no jornal 
O Estado de S. Paulo, sob o título "Estoura duto de 
US$385 milhões na Petrobras•. A matéria jomallsti· 
ca dá conta da descoberta de defettos nos tubos ad· 
quiridos à empresa Brastubo Construções Metálicas 
S. A.., para a construção do Poliduto São Paulo/Bra· 
sma-OSBRA.. 

Na referida nota, a Petrobras alega que "duran· 
te a execução destes testes, foram localizados seis 
tubos com defeitos originados por problemas de fa
bricação, de um total de pouco mais de 17.000 tubos 
empregados neste trecho, fornecidos pela empresa 
paulista Brastubo. Os tubos foram prontamente 
substituídos e reiniciados os testes hidrostáticos 
cem sucer..,o~· 

O texto contrasta, frontalmente, com as conclu
sões e recomendações contidas em documentos da 
própria Petrobras, elaborados pelo Grupo de Traba· 
lho instttuído pelo DIP GDSHV-20014/96, de 29-2· 
96, que, entre outras constatações, destaca: 

- "tais descontinuidades caracterizam defettos 
tfpicos de um processo de soldagem fora de contro
le, evidenciando que os ensaios não destrutivas pre
vistos na norma de fabricação foram inconetamente 
reportados, constatando-se que não foram executa
dos ou executados de maneira incorreta. • 
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- "comprova-se, por conseguinte, a completa 
deterloraçãp do sistema de garantia da qualidade 
de BrastubO". (Grifo nosso). 

- "cabe ressa~ar. adicionalmente, que 70% dos 
tubos fabricados pela mesma empresa para a campa
nha do navio Stena-Apache (entre novembro de 1995 
e janeiro de 1996) foram rejeitados pela inspeção reali
zada pela Petrobras, após sua entrega no canteiro de 
obras. Os custos adicionais incorridos pela Petrobras 
~ sendo apropriados para débito ao fabricante". 

- "além disso, outros tubos fornecidos pela 
Brastubo para a obra do Segen na Replan e Riam 
também indicam defeitos de fabricação". 

- "pelo exposto, conclui-se pela total degrada
ção do Sistema de Garantia da Qualidade da Brastu
do, à luz de fatos e dados que comprovem a não 
realização de testes não destrutivos previstos em 
nonna e/ou realízados de maneira incorreta". 

- "há farta documentação emitida pela Brastu
do atestando a qualidade dos tubos, caracterizando, 
por parte do fabricante, a la~ de qualquer compro
misso com a verdade, com o contrato, com as boas 
práticas de engenharia, com o bem público e com a 
segurança da sociedade". 

- "no presente caso, a avaliação realizada em 
maio/95, poderia ter conduzido a uma modificação 
no grau de inspEIÇã.o do fabricante. Entretanto, mes
mo que o grau de inspeção fosse rigoroso, existem fa
tos e dados que introduzem à conclusão de que a pre
sença de descontinuidades em alguns tubos ainda iria 
permanecer, visto que há vários relatórios da Brastubo 
de inspeção por ensaios não destrutivos atestando que 
os bJbos encontram-se sem defeitos e, posteriormente, 
por ensaios efetuados pela Petrobras ou por ordem 
desta, as constatações são contrárias". 

Tamanhas são as irregularidades encontradas 
pelo Grupo de Trabalho, que a Super1ntendência Gemi 
do Departamento de Transporte da Petrobras emitiu 
nota à Diretoria na qual recomenda "desenterrar a tu
bulação para efetuar a inspeção no campo, utilizando
se equipamentos ~ais que retiram o revestimento 
anticorrosivo e inspecionarn as soldas". Além disso, 
destaca que "a vida útil operacional de oleodutos é de, 
no mínimo, 35 anos, podendo-se elevar ainda mais se 
forem adequadamente protegidos contra corrosão ex
tema. Os cálculos do Cenpes (mencionados como 
conversativos) indicam que a vida útil operacional do 
trecho em questão deverá ser de 8 a 10,4 anos. 
Pode-se concluir que a reconstrução do trecho é 
uma questão de tempo. • 

Além disso, o documento Sejur/Diecon/Sesulta 
10107196, sobre o mesmo assunto, destaca que "o 

Grupo de Trabalho, na suspeita de que as falhas 
nos tubos poderiam estar localizadas em um deter
minado periodo de fabricação, em que houve uma 
maior concentração das entregas, prosseguiu com a 
realização dos testes hidrostáticos, efetuando, em 
paralelo, a análise em tubos remanescentes. Na reu
nião do dia 27 próximo passado essa. teoria caiu por 
terra. Encontrou-se um gravfssimo deleito, que reve
lava o completo descaso do Brastubo para com o 
cumprimento do contrato ... Tomava-se, portanto, 
inócuo o prosseguimento dos testes, diante das evi
dências de que a má qualidade dos tubos era gene
ralizada. Já não se tinha respaldo para cogitar de 
substituição, restando a contratação de um novo tre
cho de tubos". Neste sentido, propõe que "dever-se
á ajuizar imediatamente ação para produção anteci
pada de provas, a qual consiste no exame pericial, 
em jufzo, perpetuando-se o estadO dos tubos, e, só 
a partir de então, a Petrobras estará liberada para 
instalar ou contratar uma nova linha. Rnalmente, há 
a se comentar que, independentemente de as cau
sas dos defeitos encontrados serem atribufdas única 
e exclusivamente à Brastudo, conforme as aprecia
ções técnicas inserias no relatório do Grupo de Tra
balho, o acompanhamento pela Petrobras, em face 
dos critérios para o controle da qualidade do fabri
cante, demonstraram não· ter confiabilidade, o que 
deverá ser considerado o futuro, de forma a evitar 
prejuízos tão vultosos à Companhia. Alertamos que, 
no caso de dano a terceiro, o que felizmente ainda 
não aconteceu, mesmo que no perfodo da garantia 
contratual, a responsabilidade perante esses tercei
ros será da Petrobras". 

À medida que o documento elaborado pelo re
ferido Grupo de Trabalho é datado de 3 de abril de 
1996, portanto, 26 dias antes da nota da Petrobras à 
imprensa, pergunta-se: 

1) Com que referencial técnico a Petrobras 
emitiu a referida "Nota à Imprensa" de 29-4-96? 

2) As conclusões do Grupo de Trabalho insti
' tufdo pelo DIP GDSHV-20.014196, de 19-2-96, foram 
julgadas incorretas? 

3) Caso afirmativo, a Petrobras solicitou novas 
avaliações que respaldem a continuidade das obras 
com os tubos já adquiridos da Brastubo, conforme 
informou na referida Nota? 

4) Caso negatiVo, qual o encaminhamento dado 
ao documento elaborado pelo Grupo de Trabalho e às 
conclusões e recomendações do Sejur e da Superin
tendência Geral do Departamento de Transportes? 

5) A Petrobras já ajuizou ação no sentido de se 
ressarcir dos prejuízos decorrentes das falhas de la-
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bricação detectadas nos tubos adquiridos da Brastu
bo, conforme recomenda o Parecer Sejur/Oie
con/Sesutta 10.107196? 

6) A continuidade das obras e a conseqüente 
utilização do poliduto, dados os defe~os detectados, 
poderão acanretar algum risco ao meio ambiente e à 
população que se localiza nas suas vizinhanças? 

Justlricaç&o 

O jornal O Estado de S.Paulo, edição de 2~; 
de abril de 1996, sob o tftulo "Estoura duto de 
US$385 milhões da Petrobras" destaca a descober
ta, pela Petrobras, de defe~os nos tubos adquiridos 
à empresa Brastubo Construções Metálicas SA., 
para a construção do trecho I do poliduto que ligará 
a Replan (Paullnia!SP) a Brasma-DF. 

Ato contfnuo, a Petrobras distnbuiu nota à im
prensa dando conta do cumprimento do cronograma 
de implantação da obra e da insignificância dos re
suttados obtidos nos testes hidrostáticos, tendo sido 
encontrados, apenas, segundo a nota, seis tubos 
com defe~os, em um total de 17.000 unidades em
pregadas no referido trecho. 

Ocorre que, aproximadamente um mês antes 
da divulgação da noticia e da respectiva nota à im
prensa, um Grupo de Trabalho, instituldo pela pró
pria Petrobras, chegou a conclusões dispares. 

Nos "612 metros de tubos remanescentes da 
Brastubo que não foram empregados na obra e que 
encontravam-se estocados em Guarulhos", os per
centuais de reprovação variaram de 65% a 79%, de
pendendo da espessura dos tubos inspecionados. 
Nos "270 metros de tubos do próprio oleoduto em 
pontos abertos, tais como áreas de válvulas, extre
midades de cabeças de teste, pontos de fechamento 
de tle-ln, etc. •, dos 28 locais abertos, 16 foram re
provados. Nos "240 metros de sobras de tubos exis
tentes nos canteiros da Tenenge, em Leme", todos 
os testes receberam laudo de reprovação, em fun
ção das descontinuidades encontradas, teis como 
trincas e faltas de fusão. 

Como se observa, as inspeções detectaram 
defe~s que excedem, em muito, os 6 tubos alega
dos na referida Nota à Imprensa. 

Como fato agravante, o contrato firmado entre 
a Petrobras e a Brastubo, no seu item 1 0.1, que defi
ne as "Condições de Fornecimento de Material", es
tipula que •o fornecedor garantirá a qualidade do 
bem por perlodo de 12 (doze) meses após a dela da 
entrega do bem em serviço ou 18 (dezo~) meses a 
partir da data de entrega, prevalecendo aquele que 
ocorrer primeiro". 

Como o primeiro lote de tubos foi entregue em 
dezembro de 1994, o prazo final para a Petrobras 
manif;jstar a rejeição ao material já recebido é o pre
sente mês de junho, sob pena de, ela própria, arcar 
com os prejuízos decorrentes. 

Diante do exposto, o presente Requerimento 
de Informação não se réveste, apenas, de caráter de 
relevância, mas, sobretudo, de urgência. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. - Se
nador Pedro Simon. 

(A Mesa para Decisão.) 

REQUERIMENTO N•S61, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 49 e 50 da 

Constituição Federal, combinados com o art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja solicita
da ao Ministério da Fazenda o envio a esta Casa do 
Congresso Nacional de cópia do relatório preliminar 
elaborado pela Comissão de Inquérito do Banco 
Central, institufda para analisar o caso do Banco Na
cional. 

Justificação 

A Comissão de Inquérito do Banco Central, ins
titurda para apurar as irregularidades oconridas no 
Banco Nacional, concluiu recentemente relatório 
preliminar de mais de 12 mil páginas. Alguns aspec
tos deste relatório foram divulgados na semana pas
sada pela revista Veja e pelo jornal Folha de S.Pau
lo. 

O que foi noticiado indica que o Caso Nacional 
é mais grave do que vinham afirmando até mesmo 
criticas severos da forma com que o Banco Central 
tem tratado problemas desse tipo nos úttimos anos. 

As novas revelações confirmam a impressão 
de que se trata de um dos maiores escândalos da 
história financeira envolvendo fraudes gigantescas e 
possivelmente sem precedentes tanto no Brasil 
como no exterior. A gravidade dos problemas e irre
gularidades oconridas no Banco Nacional já eram de 
conhecimento público. O relatório preliminar acres
centa, porém, informações novas, que configuram 
um quadro absolutamente espantoso. 

Entre as informações novas divulgadas pela 
Folha de S.Paulo e pela Veja com algum detalha
manto, destacaria as seguintes, que precisam ser 
explicadas por e debatidas com as autoridades com
petentes: 

a) as operações de crédito flctlcias, mantidas 
pelo Banco Nacional, alcançavam nada mais nada 
menos que 75% do total das operações de crédito 
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registradas no balanço do banco em fins de 1995, 
um percentual que bate provavelmente todos os re
cordes em matéria de falsificação bancária. Note-se 
que os 75% não são de créditos podres, de má qua
lidade ou de difícil recebimento, mas de operações 
fabricadas para iludir o público; 

b) o Banco Nacional que ocupava a posição de 
5°_ maior banco do Pais e. 3° maior banco privado 
(por ativo total), passou cinco anos com créditos ine
xistentes representando mais da metade do total das 
operações de crédito contabilizados em seu balan
ço. Isso toma inaceitáveis as alegações do Ministro 
da Fazenda e do Presidente do Banco Centr::.l, repe
tidas em diversas ocasiões no Congresso, de que 
não tinham conhecimento das irregularidades prati
cadas por esse banco. Tanto mais que recentemen
te empresário de São Paulo, o Sr. Miguel Haidamus, 
veio a público para denunciar que alertou o Banco 
Central sobre o esquema de falsificação no Nacional 
em maio de 1992; 

c) o relatório levantou indfcios de que o Nacio
nal e outros bancos estiveram envolvidos em opera
ções ilegais de remessa de recursos para o exterior, 
através de operações triangulares envolvendo subsi
diárias ou agências desses bancos no exterior. 

Cabe ressaltar, finalmente, que em nenhuma 
das ocasiões que compareceram ao Congresso Na
cional nos úttimos meses as autoridades da Fazen
da e do Banco Central responderam de forma com
pleta e convincente às indagações formuladas por 
Parlamentares de diversos partidos, fato que tem 
sido objeto de comentários freqüentes na imprensa 
nacional e que tem impedido que o Congresso exer
ça a contento sua obrigação constitucional de fiscali-
zar os ates do Executivo. · 

O Ministério da Fazenda vem se recusando a 
fornecer determinadas informações aos Parlamenta
res sob a alegação de estarem protegidas por sigilo 
bancário e que só poderia enviá-las caso o requeri
mento que as solicitar tenha sido aprovado pelo Ple
nário do Senado Federal, conforme disposto no art. 
38 da Lei n• 4.595. Considerando que parecer contra 
tal procedimento foi aprovado pela Comissão de 
Const~uição, Justiça e Cidadania sem que a Mesa do 
Senado tome obrigatório seu cumprimento e tendo em 
visla a necessidade de tomarmos conhecimento de 
tais informações, solicito seja o presente requerimento 
incluído na Ordem do Dia para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. - Se
nador Eduardo Supllcy. 

(A Mesa pua decisão.) 

REQUERIMENTO N" 562, DE 1996 

Senhor Presidente, 

cas. 
Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. - Se

nador Gilberto Miranda 

(A Mesa pata decisão.) 

REQUERIMENTO N" 563, DE 1996 

Requeiro, nos termcs dos arts. 50, § 2!', da 
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento IJ'lter
no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Banco 
Central do Brasil, através do SEinhor Ministro de Es
tado da Fazenda, as seguintes informações: 

1 -Nomes dos 16 (dezasseis) bancos que, fis
calizados pelo Banco Central no perfodo de 1991 a 
1995, apresenlaram irregutari.:lades quanto a abertu
ra. movimenteção e encerramento de contas; 

2 - Relação dos titulares dessas contas, com 
indicação das respectivas irregularidades, de acordo 
com os autos de fiscalização do Banco Central; 

Sala das Sessões 11 de junho de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

(A Mesa pata decisão.) 

REQUERIMENTO N" 564, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termcs dos arts. 50, § 2°, d<!

Constituição Federal, e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam solicitados ao Senhor Minis
tro de Estado da Educação e do Desporto os seguin
tes documentos: 

1 - cópia integral do plano de informatização e 
escolas públicas, indicando número e localização 
dos estabelecimentos, professores e alunos a serem 
atendidos, bem como dos computadores, periféricos 
e aplicativos a serem distribufdos; 

2 - cópia integral do competente ed~al de lici
tação; 
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3 - estimativas de custos de instalação e ma
nutenção desses computadores, periféricos e aplica-

-~ tivos; 
4 - programa de treinamento a ser ministrado 

aos professores e alunos a serem atingidos pelo pla
no de informatização, incluindo o custo previsto des
se treinamento; 

. 5 - cópia integral do projeto de publicidade e 
divulgação destinado a veicular o plano de informati
zação, das escolas públicas; 

6 - cópia integral do edital de licitação referen
te a essas ações de publicidade e divulgação; 

7 - estimativas de custos dessas ações de pu
blicidade e divulgação. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

(À Mesa para decisão.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - So
bre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 1• Se
cretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N° 125/96-CE 

Brasma, 10 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2°, do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Sena
do n• 222, de 1995, que "Devolve à Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro a sua denominação primitiVa 
de Universidade do Brasil" em 30 de maio de 1996. 

Atenciosamente - Senador Roberto Requlão, 
Presidente. 

OFÍCIO N2 126/96-CE 

Brasma, 1 O de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2", do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Comissão rejettou o Projeto de Lei do Se
nado n• 234, de 1995, que • Autoriza o Poder Execu
tivo a criar selo comemorativo ao Tricentenário de 
Zumbi dos Palmares" em 30 de maio de 1996. 

Atenciosamente - Senador Roberto Requlão, 
Presidente. 

OFÍCIO N2 127/96 

Brasma, 1 O de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2°, art. 91 do Regimento Inter

no, comunico a Vossa ExcelênCia, que esta Comis
são rejeitou o Projeto de Lei do Senado n• O 18, de 
1996, que "Dispõe sobre a função de responsável 
técnico nas empresas de comunicação social e dá 
outras providências" em 30 de maio de 1996. 

Atenciosamente - Senador l'!oberto Requião, 
Presidente. 

OFÍCIO N• 128/96-CE 

Brasnia, 1 O de jLnho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2° , do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Excelência que esta Co
missão aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 069, 
de 1996, que "Denomina professor Potiguar Matos a 
Escola Técnica Federal de Pernambuco Unidade de 
Ensino Descentralizado Pesqueira" em 30 de maio 
1996. 

Atenciosamente - Senador Roberto Requião, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros) - Com 
referência aos offcios que acabam de ser lidos, a 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do art. 91, §§ao e 5°, do Regimento Interno do Se
nado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recursos por um décimo da 
composição da Casa, para que os Projetes de Lei do 
Senado n•s 222 e 234, de 1995; e 18 e 69, de 1996, 
cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam 
apreciados pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
Presidência convoca sessão extraordinária a reali
zar-se hoje, às 18h:30 min., destinada à apreciação 

_de_ requerimentos de urgência e de transcrição nos 
Anais do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.467, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Instituto Nacional de Colonização é Reforma Agrá
ria, crédtto extraordinário até o limtte de 
R$800.000.000,00, para os fins que especifica". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Roberto Requião Raviano Melo 
Pedro Simon Casildo Maldaner 

PFL 
Bernardo Cabral Guilherme Palmeira 
Joel de Hollanda João Rocha 

PSDB 
Coutinho Jorge -~ 

Carlos Wilson 
PT 

Lauro Campos Eduardo Suplicy 
PTB 

Valmir Campelo Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

De acordo com as indicações das Uderanças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução 
n• 1189-CN, fica assim constlturda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Bezerra 
Roberto Requião 

Bello Parga 
João Rocha 

Artur da Tavola 

Ademir Andrade 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PSB 

PPS 

Suplentes 

Marluce Pinto 
Gerson Camata 

Jonas Pinheiro 
Vilson Klenübing 

Sérgio Machado 

Antonio Carlos Valadare 

Bloco (PFUPTB) Roberto Freire 
Cláudio Cajado Hugo Rodrigues da Cunha 

DEPUTADOS Benedito de üra Adauto Pereira 
Bloco (PMDBIPSD/PSL.JPSCIPMN) 

Michel Temer Geddel Vieira Uma 
Bloco (PPBIPL) 

Mário Cavallazzi Paudemey Avelino 
PSDB 

Jovair Arantes Sebastião Madeira 
PV 

Fernando Gabeira (cessão) Gilney Viana 
PT 

Sandra Starling Nilrnário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami· 
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 • designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 • instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 • prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6·96 ·prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 • prazo no Congresso Nacicnal. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.468, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do me&

mo mês e ano, que 'dá nova redação ao parágrafo 
único do art. 1• da Lei n• 8.995, de 24 de fevereiro 
de 1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, 
por intermédio da Companhia Brasileira de Trens Ur
banos • CBTU, a transferir à Companhia Auminense 
de Trens Urbanos • FLUMITRENS recursos para pa
gamento de pessoal'. 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Laura Carneiro Rubem Medina 
José Carlos Vieira Arolde de Oliveira 

Bloco (PMDBIPSD/PSL/PSCIPMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPBIPL) 
Agnaldo Timóteo Francisco Silva 

PSDB 
Márcio Fortes Paulo Feijó 

PDT 
Matheus Sohmidt SOvioAbreu 

PSB 
Alexandre Cardoso João Colaço 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 • instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 • prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 • prazo fina! da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 ·prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.469, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que 'autoriza a utilização de recursos 
do Fundo da Marinha Mercante • FMM, em favor da 
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro • LLOYD· 
BRÁS, e dá outras providências•. 
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De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução 
n• 1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

João França Nabor Júnior 
Casildo Maldaner Ney Suassuna 

PFL 
Bello Parga José Agripino 
Júlio Campos ~ Odacir Soares 

PSDB 
Coutinho Jorge Geraldo Melo 

PPB 
José Bonffácio Esperidião Amin 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PRJPTB) 

Roberto Pessoa Rubem Medina 
José Carios Coutinho José Carlos Aleluia 

Bloco (PMOBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Jorge Wilson Laprovita Vieira 

PSDB 
Jovair Arantes Leónidas Cristino 

PCdoB 
Jandira Feghali Lindberg Faria 

PPS 
Augusto Carvalho Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96- instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.470, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que 'dispõe sobre a responsabilida
de solidária de controladores de instituições subme
tidas aos regimes de que tratam a Lei n• 6.024, de 
13 de março de 197 4, e o Decreto-lei n• 2.321 , de 25 
de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de 

seus bens; sobre a responsabilização das empresas 
de auditoria contábil ou dos auditores contábeis" ill'
dependentes; sobre privatização l.Je instituições cu
jas ações sejam desapropriadas, na forma do Decre
to-lei n• 2.321, de 1987, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução 
n• 1 /89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SP-!ADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Humberto Lucena Casildo Maldaner 
RamezTebet Gilvam Borges 

PFL 
Vilson Kleinübing Freitas Neto 
Hugo Napoleão RomeroJucá 

PSDB 
José Roberto Amuda Geraldo Melo 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 
José Eduardo Outra Benedita da Silva 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Manoel Castro Paulo Bomhausen 
Rubem Medina José Carlos Aleluia 

Bloco (PMOBIPSDIPSLIPSCIPMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPBIPL) 
Anlvaldo Vale Pedro Correa 

PSOB 
Márt:io FOrtes veda Crusius 

PV 
Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

PT 
Sandra Starting Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami- · 
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 

Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista; 

Até 12-6-96 - praZo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres-
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so Nacional a Medida Provisória n• 1.471, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "institui a Taxa de Juros de Lon
go Prazo -T JLP, dispõe sobre a remuneração dos 
recursos do Fundo de Participação. PIS-PASEP, do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Ma
rinha Mercante, e dá outras providências'. 

. De acord_o com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda José Fogaça 
Flaviano Melo Ney Suassuna 

PFL 
Francelina Pereira Hugo Napoleão 
RomeroJucá Freitas Neto 

PSDB 
Cartas Wilson Geraldo Melo 

PTB 
Valmir Campelo 

Emitia Fernandes 
PSB 

Ademir Andrade Antonio C. Valadares 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Adauto Pereira Maluly Netto 
Efraim Morais Coraúci Sobrinho 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSCIPMN) 
Michel Temer eddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Laprovita Vieira Arnaldo Faria de Sá 

PSDB 
Jayme Santana Aécio Neves 

PDT 
Matheus Schmidt SOvioAbreu 

PSB 
Raquel Capiberibe João Colaço 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 - prazo para recebimento da 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.472, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano que "dispõe sobre os quadros de car
gos do Grupo-Direção e Assessoramento Supe
riores-DAS da Advocacia-Geral da União, do Minis
tério da Fazenda, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução 
n• l/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Nabor Júnior 
Ney Suassuna 

Francelina Pereira 
Vi·lson Kleinübing 

Carlos Wilson 

Totó Cavalcante 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PPS 

PPB 

Suplentes 

Gilberto Miranda 
José Fogaça 

Joel da Hollanda 
Waldeck Omelas 

Geraldo Melo 

Roberto Freire 

Lucfdio Portella 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL/PTB) 

Ney Lopes Antônio dos Santos 
Paulo Gouvea Mauro Lopes 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC/PMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
José Rezenda Jaribas Lima 

PSDB 
Zulaiê Cobra Vicente Arruda 

PCdoB 
Aldo Arantes Agnelo Queiroz 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 • instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-()6-96 • prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 - prazo no Congresso Nacional. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.473, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "dá nova redação a dispositivos 
da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dis
põe sobre a organização da Assistência Social, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de em~ir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB. 

Fernando Bezerra Flaviano Melo 
Nabor Júnior Ney Suassuna 

PFL 
Odacir Soares Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro Vilson Kleinúbing 

PSDB 
Artur da Távola Carlos Wilson 

PSL 
RomeuTuma 

PDT 
Darcy Ribeiro Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Célia Mendes Jairo AziOsmir Uma 
lberê Ferreira 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPB!PL) 
Arnaldo Faria de Sá Valdenor Guedes 

PSDB 
FlávioAms Fátima Pelaes 

PV 
Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami· 
tação da matéria: 

Dia 11·6·96 • designação da Comissão Mista; 
Dia 12·6-96 ·instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6·96 • prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 ·prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7 ·96 • prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Poovisória n• 1.4 7 4, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada rio dia 7 do mes
mo mês e ano, que "fixa critérios para a progressiva 
unificação das tabelas de vencimentos dos servido
res, attera o Anexo 11 da Lei n• 8237, de 30 de se
tembro de 1991 , para implementação da isonomia a 
que se refere o § 1° do art. 39 da Consmuição, e dá 
outras provi<:l~ncias•. 

De aoordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda 
Fernando Bezerra 

José Alves 
José Agripino 

PFL 

PSDB 

Ney Suassuna 
João França 

Guilherme Palmeira 
Odacir Soares 

José lgnácio Ferreira Sérgio Machado 
PT 

Marina Silva 
.Benedita da Silva 

PTB 
Valmir Campelo Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Jairo carneiro Wemer Wanderer 
Jairo Azi Ben~o de Ura 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Mlchel Temer Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPBIPL) 
Eraldo Trindade Jair Bolsonaro 

Salvador Zimbak:ll 

Matheus Schmidt 

PSDB 
Eduardo Mascarenhas 

PDT 
Silvio Abreu 

PSB. 
Gonzaga Patriota Gervásio Oliveira 

De acordo com a Resolução n1 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramJ.. 
tação da matéria: 

Dia 11·6-96 • designação da Comissão Mista;ia 
12-6-96 • instalação da Comissão Mista; 
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Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.475, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "altera as Leis n •s 8.019, de 11 
de abril de 1990, e 8212, de 24 de julho de 1991 , e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Gilberto Miranda Onofre Quinan 

PFL 
Jonas Pinheiro José Bianco 
Joel de Hollanda José Alves 

PSDB 
Sérgio Machado Carlos Wilson 

PSB 
Ademir Andrade Antonio C. Valadares 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PAJPTB) 

César Bandeira AntOnio Geraldo 
Ursicino Queiroz Cartos Alberto 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 
Michei Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
José Unhares Arnaldo Faria de Sá 

Sebastião Madeira 

Jandira Feghali 

PSDB 

PCdoB 

PPS 

Márcia Marinho 

Agnelo Queiroz 

Augusto Carvalho Sérgio Arouca 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96- instalação da Comissão Mista; 

Até 12-6·96 - ~ pra.<o para: -recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.476, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "dispõe sobre medidas regulado
ras do abastecimento do mercado interno de produ
tos do setor sucroalcooleiro". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

RamezTebet 
Marluce Pinto 

Vilson Kleinübing 
Jonas Pinheiro 

Geraldo Melo 

Lucfdio Portella 

RomeuTuma 

PFL 

PSDB 

PPB 

PSL 

Mauro Miranda 
Onofre Quinan 

Bello Parga 
João Rocha 

T eotonio Vilela Filho 

Epitácio Cafeteira 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFlJPTB) 

José Múcio Monteiro Maluly Netto 
Benedito de Ura Osvaldo Coelho 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSCIPMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL) 
Ari Magalhães Roberto Balestra 

PSDB 
Fernando Torres Luiz Piauhylino 

PV 
Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista; 
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Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 - prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so. Nacional a Medida Provisória n• 1.477, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo "hês e ano, que 'dispõe sobre o valor total anual 
das mensalidades escolares e dá outras providên
cias". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4" e 5" do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Ney Suassuna Gilvam Borges 
José Fogaça Fernando Bezerra 

PFL 
Guilherme Palmeira João Rocha 
Júlio Campos RomeroJucá 

PSDB 
Lúcio Alcântara Artur da Távola 

PDT 
Darcy Ribeiro 

Sebastião Rocha 
PT 

Marina Silva Benedita da Silva 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLJPTB) 

Paes Landim Betinho Rosado 
Roberto Jefferson Marilú Guimarães 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC/PMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPBIPL) 
Fausto Martello Adhemar de B. Filho 

PSDB 
Ubiratan Aguiar Osmênio Pereira 

PDT 
Malheus Schmidt SOvioAbreu 

PSB 
Belo Lelis Ubaldino Júnior 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista; 

Até 12-6-96 prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-06-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 - prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.4 78, a dotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que 'dá nova redação aos arts. 9" da 
Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2• da Lei n• 
8.844, de 20 de janeiro de 1994 •. 

· · De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4" e 5" do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra Marluce Pinto 
João França Gilberto Miranda 

PFL 
Júlio Campos Hugo Napoleão 
Edison Lobão Waldeck Omelas. 

PSDB 
José lgnácio Ferreira Jefferson Peres 

Emilia Fernandes 

Ademir Andrade 

PTB 
Valmir Campelo 

PSB 
Antonio C. Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Manoel Castro AntOnio Ueno 
Átila Uns Roberto Pessoa 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPBIPL). 
Felipe Mendes Benedito Guimarães 

PSDB 
Ayrton Xerez Danilo de Castro 

PCdoB 
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo 

PPS 
Augusto Carvalho Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-06-96- designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista; 
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Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96- prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96- prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so_Nacional a Medida Provisória n• 1.479, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "dispõe sobre o pagamento dos 
servidores civis e militares do Poder Executivo Fede
Jal, inclusive suas autarquias e fundações, bem 
corno dos empregados das empresas públiCas-e das 
sociedades de economia mista, 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• 1/89-CN, fica assim constitufda a COmissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentlla 
PMDB. 

Fernando Bezerra Carlos Bezena 
Ronaido Cunha Uma Gilvam Borges 

PFL 
Odacir Soares Vilson Kleinübing 
José Alves Hugo Napoleão 

PSDB 
José lgnácio Ferreira Lúcio Alcântara 

PPS 
Roberto Freire 

PPB 
Epitácio Cafeteira Totó Cavalcante 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentlla 
Bloco (PAJPTB) 

Arolde de Oliveira Roberto Pessoa 
Costa Ferreira Jonival Lucas 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Michel Temer Geddei Voeira Uma 

Bloco (PPBIPL) 
Jair Bolsonaro Dolores Nunes 

Adroaido Streck 

Fernando Gabeira 

PSDB 
Eduardo Mascarenhas 

PV 
Gilney Viana (cessão) 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas 9 para a COmissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Caiheiros) - O 

Senhor Presidente da RepúbliCa. enviou ao COngres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.480, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "altera a redação de dispositivos 
das Leis nls 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 
8.911, de 11 de julho de 1994, para instituir os Dáci
mos Incorporados, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
9 nos termos dos §§ 4° 9 5" do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Tlh*ree Suplentes 
PMDB. 

Nabor Júnior Carlos Bezerra 
João França Ney Suassuna· 

PFL 
JoséBianco José Alves 
Vilson Kleinübing Francelino Pereira 

PSDB 
JeffetSOn Peres Lúdio Coelho 

PSL 
RomeuTuma 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Manoel Castro Atila Uns 
Mauricio Najar .Augusto VIVeiros 

Bloco (PMOBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPBIPL) 
Adhernar de Barros Filho Eraldo Trindade 

AntOnio Aureliano 

Matheus Schmidt 

Nilson Gibson 

PSDB 

POT 

PSB 

Adroaldo Streck 

SOvioAbreu 

Raquel Capiberibe 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 
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Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.481, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "altera a Lei n• 8.031, de 12 de 
abril de 1990, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e SO do art. 2" da Resolução 
n• 1189-CN, fica assim oonstitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gerson Camata RamezTebet 
Mauro Miranda Ronaldo Cunha Uma 

PFL 
João Rocha Guilherme Palmeira 
José Agripino JoséBianco 

PSDB 
Carlos Wilson Geraldo Melo 

PT 
Eduardo Suplicy 

1.José Eduardo Outra 

Valmir Campelo 
PTB 

Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Blooo (PAJPTB) 

José Múcio Monteiro Osório Adriano 
Eliseu Moura Benedito de Lira 

Bloco (PMDBIPSD/PSL./PSC/PMN) 
Michel Temer Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPB/PL) 
Fetter Júnior Roberto Campos 

PSDB 
Luiz Carlos Hauly Rommel Feijó 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De aoordo oom a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 

Dia 12-6-96- instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a .admissibilidade; 

Até 21-6-96 -prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.482, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no di~ 7 do mes
mo mês e ano, que "dispõe sobre as alíquotas de 
contribuição para o Plano de Seguridade Social do 
seiVidor públioo civil ativo dos Poderes da União, 
das autarquias e das fundações públicas, e dá ou
tras providências". 

De aoordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim oonstitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Carlos Bezerra Ronaldo Cunha Uma 
Ney Suassuna Fernando Bezerra 

PFL 
JoséBianco Francelina Pereira 
Fre~asNeto Hugo Napoleão 

PSDB 
Artur da Távola Jefferson Peres 

PSB 
Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PAJPTB) 

Jairo Carneiro Laura Carneiro 
Marilú Guimarães Mauro Lopes 

Bloco (PMDBIPSD/PSL./PSC/PMN) 

Michel Temer 

Nilton Baiano 

Pimental Gomes 

Fernando Gabeira 

Sandra Starling 

Geddel Vieira Lima 
Bloco (PPB/PL) 

PSOB 

PV 

PT 

Jair Bolsonaro 

Jorge Anders 

Gilney Viana (cessão) 

Nilmário Miranda 
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_ De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.483, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "reduz o imposto de importação 
para os produtos que especifica e dá outras provi
dências". 

De acordo com as indicações das Uderanças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: · 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra Onofre Quinan 
Gerson Camata Gilvan Borges 

PFL 
Vilson Kleinübing . RomeroJucá 
João Rocha Hugo Napoleão 

PSDB 
Sérgio Machado Beni Veras 

PPB 
Esperidião Amin levy Dia~; 

PSl 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PR.JPTB) 

José Canos Aleluia Ayr91; da Cunha 
Paulo Uma Cláudio Cajado 

Bloco (PMDBIPSDIPSLJPSCIPMN) 

Michel Temer 

Ricardo lzar 

Geddel Vieira lima 
Bloco (PPBIPL) 

Fetter Júnior 
PSDB 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mis
ta;Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista;Até 
12-6-96 - prazo para recebimento de emendas e 
para a Comissão Mista emitir o parecer-sobre a ad
missibilidade; 

Até 21-6-96- prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.484, adotada 
em 5 de junho de 1996 e publicada no dia 7 do mes
mo mês e ano, que "dispõe sobre a instituição de 
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Indus
trializados, para ressarcimento do valor do PIS/PA
SEP e CORNS nos casos que especifica, e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e SO do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra Mauro Miranda 
RamezTebet Onofre Quinan 

PFL 
Odacir Soares Guilherme Palmeira 
Hugo Napoleão Joel de Hollanda. 

PSDB 
lúdio Coelho Beni Veras 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 
lauro Campos Benedita da Silva 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Maluly Netto Carlos Melles 
Carlos Magno Álvaro G. Neto 

Bloco (PMDBIPSD/PSLJPSCIPMN) 
Michel Temer Geddel Vieira lima 

Bloco (PPB/Pl) 
Anivaldo Vale Enivaldo Ribeiro 

PSDB 
Mário Negromonte AntOnio Cartas PannunzicNelson Otoch João leão 

PDT 
Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

PSB 
JoãoColaço Sérgio Guerra 

Haroldo Uma 

Sérgio Arouca 

PCdoB 

PPS 
Inácio Arruda 

Augusto Carvalho 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1969-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 11-6-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 12-6-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 21-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 6-7-96 - prazo no Con(!'EISSO Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renán Calheiros) • So

bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exerclcio, Senador Vatmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 565, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência nos termos do art. 336, 

atrnea "b' do Regimento Interno, para o Requeri
mento n" 555, de 1996. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. - Se
nadora Benedlta da Silva - Roberto Freire - Na
bar Júnior - José Blanco - Valmlr Campelo -
José Blanco- Roberto Requlão- Jonas Pinheiro 
- Freitas Neto - Bernardo Cabral- José Eduardo 
Outra- Benl Veras- Ney Suassuna- Edlson Lo
bão- Emllla Fernandes- Marina SOva- Romeu 
Tuma- João Rocha- Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Em 
votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
De acordo com o disposto no inciso I do art. 

345 do Regimento Interno, passa-se à imediala 
apreciação do Requerimento n• 555196, já devida· 
mente distribufdo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Em 
votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
É o seguinte o requerimento aprovado: 

REQUERIMENTO N° 555, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 71 , 7 4 e 76, do 

Regimento Interno, seja criada uma Comissão Tem
porária Interna, composta por 11 (onze) Senadores, 
para, no prazo de sessenta dias, acompanhar ln 
loco, os atos, fatos e circunstâncias que envolvem a 
tragédia da Ctrnica Santa Genoveva, no Bairro de 

Santa Te reza, bem como nas demais casas geriátri
cas do Rio de Janeiro. 

Justificação 

No art 196 da Constituição Federal está esta
belecido que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantindo medidas sociais e económicas 
que visem à redução do risco de doenças e de ou
tros mates, bem como o acesso universal e igualitá
rio às ações e serviços no setor. 

A tragédia que se verifica na Casa Santa Ge
noveva, no Municlpio do Rio de Janeiro, onde mui
tos idosos já morreram e outros correm grande ris
cos de vida estarrece a toda a sociedade que está a 
exigir medidas urgentes e sérias todas as irregulari
dades sejam apuradas e os responsáveis exemplar
mente punidos. 

Dada a gravidade que envolve a questão, o 
Senado Federal não poderia ficar indiferente. O ob
jetivo do presente Requerimento é possibilitar o 
acompanhamento ln loco do problema, possibilitan
do o total conhecimento dos fatos e seus desdobra
mentos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Es
gotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

liam 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 505, de 1996, do Senador Roberto 
Freire, solicitando, nos termos do art. 119 do 
Regimento Interno, a dispensa do parecer 
da Comissão de Assuntos Económicos so
bre o Projeto de Lei do Senado n• 259, de 
1995, de sua autoria, que attera o disposto 
na Lei n• 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
e dá outras providências. 

Em votação. 
O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço a 

~ palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Catheiros) • Con

cedo a palavra ao Senador Pedro Simon para enca
minhar a votação do requerimento. V. Ex" dispõe de 
05minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, considero o requerimento que trata desse 
projeto do Senador Roberto Freire talvez uma das 
matérias mais sérias e mais importantes que esta
mos debatendo nesta Casa. 
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Senador Roberto Freire, é dramático lermos o 
requerimento de V. Ex'. É dramático imaginarmos 
que estejamos votando um projeto como esse, mas 
a verdade que V. Ex' está a demonstrar é que ele é 
uma realidade. 

O que quer o Senador Roberto Freire? Que a 
propriedade rural onde seja comprovada a existên
cia de trabalho escravo deixe de ser considerada 
propriedade produtiva Em outras palavras: pode ser 
desapropriada qualquer terra onde fique provada a 
existência de trabalho escravo. 

Ora, Sr. Presidente, na minha opinião não é 
preciso ouvir a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e a Comissão de Assuntos Econômicos, 
porque a moral, a ética, a racionalidade me dizem 
que é uma vergonha que esse projeto tenha que ser 
votado - e ele já deveria ter sido votado há muito 
tempo. 

É um grande projeto, é uma fórmula pela qual, 
em vez de termos que correr para fiscalizar se há ou 
não trabalho escravo em qualquer lugar do Brasil, o 
proprietário de terra é que vai olhar, fiscalizar e veri
ficar, porque se isso acontecer na sua propriedade, 
ela poderá ser desapropriada. 

Quero felicitar o Senador Roberto Freire pela 
competência de ter encontrado uma espécie de ovo 
de Colombo para o Pais fugir desse que é um dos 
grandes escândalos nacionais, ou seja, o Brasil apa
recer, de tempo em tempo, em manchetes de jornais 
do mundo inteiro devido à existência de trabalho es
cravo, principalmente trabalho escravo de menores. 

Voto a favor do requerimento, Sr. Presidente, e 
antecipo o meu voto a lavor desse projeto, que acho 
deva ser votado com a maior urgência. 

O Sr. Carlos Bezerra - Permite-me V. Ex' um 
aparte, Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. 

O Sr. Carlos Bezerra - Vejo somente uma difi
culdade ar. Terfamos que mudar a Constituição de 
88, que estabeleceu apenas dois casos em que 
pode haver desapropriação: o da propriedade impro
dutiva e o do plantio de plantas tóxicas. Apenas nes
tes dois casos a Constituição admite a desapropria
ção para efeito de reforma agrária. Então, para atin
gir o objetivo, deveria ser uma emenda à Constitui
ção e não projeto de lei. Tecnicamente, vai ser im
possfvel prosperar. Apesar de ser simpático ao pro
jeto do Senador Roberto Freire, considero diffcil que 
ele prospere, em !unção dessa irregularidade técnica. 

O SR. PEDRO SIMON· V. Ex" foi Constituinte? 

O Sr. Carlos Bezerra- Não fui. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Se
nador Pedro Simon, para efeito de cumprimento do 
Regimento, V. Ex' está encaminhando a votação e, 
portanto, não cabem apartes. 

Em seg-uida, se for necessário, darei a palavra 
ao Senador Carlos Bezerra. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, o que
rido Senador Carlos Bezerra, um dos grandes Ude
res do meu Partido, um dos que têm o pensamento 
mais avançado e mais desenvolvido e por quem te
nho o maior carinho, que foi um grande governador 
e hoje é um extraordinário Senador, é favorável ao 
projeto e o vê com simpatia. Mas ele não o vê com 
tanta simpatia quanto ele merece. Perdoe-me V. 
Ex". Nobre Senador, na Constituinte, o texto dare
forma agrária somente saiu - porque a Constituição, 
e está aqui o Senador José Fogaça para comprovar, 
caiu no buraco negro quando a matéria a ser discuti
da foi a reforma agrária - quando não se definiu na 
Constituição o que era propriedade improdutiva. 

A Constituição não extenua, não exclui o que é 
propriedade improdutiva e o que não é propriedade 
improdutiva. Ela não diz isso. V. Ex" disse que só há 
dois casos em que ela diz que a propriedade é im
produtiva e isso não é exalo. A Constituição assinala 
-dois casos. Ela estabelece que quando é proprieda
de improdutiva, pode ser desapropriada; que quando 
não é produtiva, pode ser desapropriada; que quan
do é produtiva, não pode ser desapropriada. Mas a 
Constituição não diz quando é produtiva e quando 
não é improdutiva. 

O projeto do Senador Roberto Freire está di
zendo que a propriedade é considerada improdutiva 
quando tem trabalho escravo. Então, com todo o ca
rinho que tenho por V. Ex", considero que não é pre
ciso mudar a Constituição. O projeto do Senador Ro
berto Freire está absolutamente correto e está den
tro do texto da Constituição. 

Repito: não. se chegou ao entendimento, na 
Constituinte, sobre o que é terra improdutiva. E o 
sub-relator da matéria, que sabe muito melhor do 
que eu, me fala aqui: na discussão da reforma agrá
ria não se chegou a um entendimento sobre o que é 
terra improdutiva e o que não é. 

A fórmula pata sair do- buraco negro foi dizer 
que a lei complementar deliniria o que é terra produ
tiva e o que é terra improdutiva. 

O Senador Roberto Freire está dizendo que 
será considerada improdutiva a terra onde há traba
lho escravo. Então, com todo carinho que tenho por 
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V. EX', V. EX' haverá de reconhecer que estou certo 
- modéstia à parte - e que está certo o Senador Ro-
berto Freire. •· 

Penso, com toda a sinceridade, que pode ser a 
terra mais produtiva do mundo, mas se tem trabalho 
escravo, temos a autoridade moral de dizer que, 
para nós, não é produtiva. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDEW"E (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, para en
caminhar a votação do requerimento do Senador 
Roberto Freire. 

V. Ex' dispõe de cinco minutos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fui designado re
lator desse projeto na Comissão de Assuntos Eco
nOmicos. 

Recebi algumas solicitações do Ministério do 
Trabalho dizendo que eles gostariam de discutir 
esse projeto conosco. Mas o Senador Roberto Freire 
tem razão, nenhum representante daquele Ministério 
apareceu, apesar de ter sido solicitado que aguar
dássemos a presença de um dos seus assessores_ 

Relatei o projeto, nobre Presidente. Eu partici
pei da Assembléia Nacional Constituinte, oportunida
de em que, de lato, ficou estabelecido que era pas
sível de desapropriação a área considerada impro
dutiva. E uma emenda do Deputado José Elias Mu
rad estabeleceu que também seria passfvel de desa
propriação a área que tivesse a presença de plantio 
de plantas tóxicas. 

Remeteu-se para a lei a discussão do que é 
propriedade produtiva. E a obediência à lei trabalhis
ta é um dos fatores a serem considerados para se 
determinar se a terra cumpre ou não a sua função 
social. E na legislação trabalhista, o grau de conhe
cimento do trabalho escravo em propriedade rural 
tem a sua densidade. 

Mas vejam, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, eu remeti à Comissão de Assuntos EconOmicos 
o relatório, mas com uma grave dúvida, exatamente 
esta: em que grau deve haver a presença de traba
lho escravo para tomar a propriedade passivei de 
desapropriação? Qual foi o nosso procedimento, jun
to com a assessoria? Foi solicitar o aconselhamento 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que ela fosse ouvida primeiro para, depois, se ne
cessário, a Comissão de Assuntos EconOmicos dar 
o seu parecer. 

Portanto, esse projeto tem o relatório da Co
missão de Assuntos EconOmicos, mas deve ser re
metido à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, para que ali seja dirimida esta dúvida: se a 
existência do trabalho escravo toma a propriedade 
passfvel de desapropriação. 

Considero ainda que a Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania deve ser ouvida para que 
este Plenário tenha plena condição de decidir se va
mos ou não aprovar o projeto. Já disse ao Senador 
Roberto Freire que a minha dúvida recai exatamente 
nesse parecer. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
tinua o encaminhamento de votação. 

Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, não ia encaminhar a votação por
que me pareceu evidente que deverfamos votar, e 
com urna certa urgência, esse projeto. Mas, infeliz
mente, algumas dúvidas foram levantadas e é ne
cessário pelo menos esclarecê-las. 

Eu disse, no momento da justificação, que o 
próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso 
criou um grupo executivo de repressão ao trabalho 
forçado, e a Secretaria de Fiscalização do Trabalho, 
do Ministério do Trabalho, e o Foro Contra a VIOlên
cia no Campo defendem uma reformulação na legis
lação penal exatamente para o combate a esse tra
balho forçado, ao trabalho escravo. 

O Governo tenta criar mecanismos para evitar 
que, em pleno final do século XX, ainda se tenha 
esse anacronismo de trabalho terçado, de trabalho 
escravo. E ainda bem que o Govemo quer incluir 
nesse programa o trabalho do menor. 

É importante termos clareza sobre isso e ne
nhum _subterfúgio. Essa matéria teria de estar apro
vada há muito tempo. Infelizmente, há mais de um 
ano que esse projeto tramita e não há nada a se dis
cutir do ponto de vista jurfdico. 

A lei n• 8.629 define o que é propriedade pro
dutiva e, ao defini-la, cria apenas critérios econOmi
cos • puramente econOmicos - de exploração, de 
produção, de produtividade e de rentabilidade. 

A Constituição fala em função social da pro
priedade. Discutir a questão do trabalho escravo ou 
trabalho forçado é discutir função social da proprie
dade. Mesmo que tenha alta produção, evidente-
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mente não cumpre função e, portanto, não pode ser 
entendida como uma propriedade insuscetível de 
desapropriação. Mais do que isso: não deve ser dis
cutida apenas a desapropriação do imóvel. 

A reformulação pretendida pelo Presidente da 
República é no sentido de modificar a lei penal, in
clusive para punir os responsáveis pelo trabalho: o 
proprietário ou todos os que estiverem envolvidos 
com essa prática. ' 

Quanto a isso, não deve haver tergiversação. 
Não é possível que possamos admitir, em pleno final 
do século XX, q.Je existam no Brasil denúncias 
corno essa. Inclusive, uma delas fiz aqui: numa fa
zenda no Município de Camapuã, no Estado de 
Mato Grosso do Sul, o Ministério do Trabalho e o Mi
nistério Público libertaram 50 pessoas que estavam 
submetidas a um regime de escravidão. Dentre es
sas, lndios, crianças, mulheres e homens. 

Essa matéria foi publicada em jornal brasileiro, 
próximo à capital do Estado; é do conhecimento pú
blico. 

Não há como protelarmos sobre a votação de 
uma matéria que tenta coibir essa prática. Deve-se 
discutir as refonmulações necessárias para que os 
responsáveis sejam punidos severamente, a fim de 
que neste País não ocorra o que vem ocorrendo: a 
impunidade como regra. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, devemos nos empenhar para construir uma 
ponte de aHemativa a essa estrutura fundiária arcai
ca, atrasada, que convive com a estrutura fundiária 
avançada, capitalista, dinâmica. E gostanamos que 
toda a agricuHura brasileira ou a agropecuária repre
sentasse esse dinamismo, essa modernidade. 

Para que isso seja possível, não podemos con
tinuar com esse anacronismo. Portanto, espero que 
se vote pelo regime de integração na Ordem do Dia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Gos
taria de informar aos prezados colegas que estames 
discutindo um requerimento de dispensa de parecer 
de uma comissão. Em seguida, irá à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania O mérito será vo
tado depois. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Caiheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

te, Sr's e Srs. Senadores, sou plenamente favorável 
ao requerimento, porque ele tem embasamento regi
mental. 

Evidentemente, a Comissão de Assuntos Eco
nómicos não deu parecer na hora certa, e coube ao 
autor do projeto, o nobre Senador Roberto Freire, a 
tempo, solicitar que aquele órgão técnico fosse dis
pensado da audiência. 

Mas, já que S. Ex", que é o autor da matéria, 
entrou no mérito, gostaria de dizer que apoio em gê
nero, número e grau as suas palavras. 

Não é possível, Sr. Presidente, que se possa 
considerar propriedade produtiva, já que a Constitui
ção estabelece que propriedade tem fim social, 
aquela gleba onde se constata o trabalho escravo, 
de acordo com a definição que S. Ex" faz, no pará
grafo único do ar!. 1• de sua proposição. 

Desejo congratular-me com o Senador Roberto 
Freire e antecipar o meu voto favorável ao seu projeto. 

Peço à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, pela importância da proposição, que apres
se a sua apreciação, a fim de que o Plenário possa 
se manifestar. 

Eu iria além, Sr. Presidente, e diria ao Senador 
Roberto Freire que a sua proposição é daquelas que 
deveriam ser votadas em regime de urgência, por
que, se há um assunto que, pela sua pertinência, 
pela sua relevância de caráter social, merece desde 
logo o voto do Senado é este. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

Durante o encaminhamento do Sr. 
Humberto Lucena, o Sr. Renan Cs/heiros, ZR 
Secretário, deixa a cadeira da presldbnc/a, 
que á ocupada pelo Sr. Odacir Soares, t• 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conoe
do a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, 
para encaminhar a vota_ção. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, corno já observou o Senador 
Humberto Lucena, é imposslvel tratar do requeri
mento, que é uma questão formal, sem um mínimo 
de abordagem do mérito. 

Quanto ao mérito, não tenho nenhuma dúvida 
de que o Brasil tem que procurar todas as formas 
possíveis, licitas e legftimas de disponibilização de 
terras para fins de reforma agrária. Por isso, os pre
cedentes de terra improdutiva, de terra destinada ou 
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que foi usada para cultivo de plantas entorpecentes 
são matérias hoje tidas como-líquidas e certas por 
todos nós. 

Essa questão do trabalho escravo se alinha, 
a meu ver. como assemelhada. Dessa forma, já 
antecipo que, quanto ao mérito. concordo com o 
espírito do projeto e voto serenamente a lavor do 
requerimento porque entendo que o projeto deve 
ser apreciado pela Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. E o laço aproveitando a atenção 
que me dá o Senador Roberto Freire, com a finali
dade específica, a meu ver, de conferir se a reda
ção é a melhor. Ou seja, se a forma como está 
descrita a concepção de trabalho escravo e situa
ção análoga é a melhor ou não. Apenas isso. Este 
será o trabalho da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

Por isso, serenamente dou meu voto e, em 
nome do meu Partido, também recomendo que nos
sos companheiros votem a lavor porque, no mérito e 
também na forma, a Comissão poderá nos esclare
cer definitivamente a respetto do alcance formal do 
projeto que, repito, quanto ao mérito, conta com nos
sa simpatia. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 259, de 1995, 

vai ao exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. 

Pelo requerimento aprovado fica dispensado o 
parecer da Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 2: 

Votação. em turno único, do Requeri
mento n• 518, de 1996, do Senador Freitas 
Neto, solicitando, nos termos do art. 172, in
ciso I, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n• 188, de 1995, de sua autoria, que cria a 
Área de Proteção Ambiental do Detta do 
Pamaíba. 

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Co
missão de Assuntos Sociais que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exercício; Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

Brasília, 11 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 

Comunico a V. Ex• que, nos termos do dis
posto no parágrafo único do art. 255 do Regi
mento Interno, esta Presidência nada tem a opor 
quanto à inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado n• 188, de 1995, que 'cria a 
área de proteção ambiental do Delta do Pamaí
ba·. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex" 
meus protestos de consideração e apreço. - Sena
dor Beni Veras, Presidente da Comissão de Assun
tos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em vo
tação o requerimento, em turno tlnico. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1995, 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - nem 3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 519, de 1996, do Senador Freitas 
Neto, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso I, do Regimento Interno, a inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se
nado n• 280, de 1995, de sua autoria, que 
cria área de livre comércio nos Municípios 
de Pamafba e Luís Correia, no Estado do 
Piauí. 

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comis
são de Assuntos EconOmicos que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Renan Galheiros. 

É lido o seguinte: 

Brasma. 11 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do disposto no parágrafo único do art. 255 do Regi
mento Interno, esta Presidência nada tem a opor 
quanto à inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n• 280, que 'cria área de livre comér
cio nos municípios de Pamalba e Luís Coneia, no 
Estado do Piaur. 

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa 
· Excelência os meus protestos de consideração e 
apreço. - Senador Gilberto Miranda, Presidente da 
Comissão de Assuntos Económicos do Senado. 
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soaras) • Em vo
tação o requerimento, em turno único. 

Os srs: Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto de lei do Senado n• 280, de 1995, 

será inclufdo em Ordem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soaras) • Item 4: 

Votação, em turno único, do REOUE· 
RIMENTO N° 521, DE 1996, de iniciativa da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia (apresentado como conclusão do Pare
cer n• 271196-CCJ) sobre o Oficio n• S/49, 
de 1995, do Tribunal Superior do Trabalho, 
que solicita a retirada do Projeto de lei da 
Câmara n• 93, de 1995 (n• 4.235193, na 
Casa de origem), que aHera a lei n• 8.432, 
de 11.6.92, para redefinir as jurisdições das 
Juntas de Conciliação e Julgamento nas Re
giões da Justiça do Trabalho e dá outras 
providências, requerendo o sobrestamento 
da matéria, a fim de que esta Casa dê ciên
cia àquele Tribunal do teor desta decisão e 
aguarde, no pra2o que for convencionado, 
propostas de modificações necessárias. 

Em votação o requerimento, em turno 
único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Presidência comunica ao Plenário que man
teve entendimentos com o Tribunal Superior do Tra
balho que concordou com o pra2o de sobrestamen
to. 

Sobre a· mesa oficio que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercfclo, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

OF. TST.GP N• 278196 

Em 10 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên· 

cia para, cumprimenlando-o, solicilar seja concedido 
a esta Corte, conforme Parecer n" 271196, da Co
missão de Constituição e Justiça e Cidadania, o pra
zo de 45 dias, para oferecimento de proposla modifi
cativa ao PlC n" 93195, que está em pauta para 
apreciação, na sessão plenária do Senado do dia 11 
do corrente, amanhã. 

Nesla oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia os protestos do mais elevado apreço e distinta 

consideração. - Ermas Pedro Pedrassanl, Ministro 
Vice-Presidente no exercfcio regimental da Presi
dência 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - De 
acordo com a deliberação do Plenário, fica o Projeto 
de lei da Câmara n• 93195 sobreslado pelo pra2o 
convencionado de 45 dias para aguardar as modifi
cações consideradas necessárias pelo Tribunal Su· 
perior do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • Item 5: 
Discussão, em turno suplementar, do 

Substitutivo do Senado ao Projeto de lei da 
Câmara n• 104, de 1992 (n• 604191, na 
Casa de origem), que define e pune contra
venção penal referente a condutas atenlató
rias contra o património público e privado, 
tendo 

Parecer sob n• 262, de 1996, da Co
missão 

- Dlretors, oferecendo a redação do 
vencido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. (Pausa.) 

Em discussão o substitutivo, em turno suple
menlar.(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão sem apre5enlação de 
emendas, o substitutivo é dado corno definitivamen
te adolado, nos termos do art. 284, do Regimento ln
temo. 

A matéria voHa à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBsmuTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 104, DE 1992 

(N" 604, de 1991, ns Casa de origem) 

Define como contrevenção penal 
condutas etentatórlas contra o patrimó
nio público e privado. 

O Congresso Nacional decrela: 
Art. 1° Constitui contravenção penal afixar car

laZes, faixas, ou realizar qualquer tipo de pichações 
em muros, paredes e fachadas em geral, em áreas 
particulares ou públicas, sem a expressa autoriza
ção do proprietário ou do órgão competente. 

Pena - muHa e prestação de serviços à comu
nidade, de um a seis meses. 

Parágrafo único. Se o contraventor é primário, 
o juiz pode aplicar somente a pena de prestação de 
serviços à comunidade. 
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Art. 2' Esta Lei entra em vigor data de sua pu
blicação:-

rio. 
Art. 3' Revogam-se as disposições em centrá-

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Hem 6: 

Discussão, em turno -suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 222, de 1993 -(n• 2.525192, na -
Casa de origem), que inclui os incisos X e XI 
no art. 4' da Lei n• 8.389, de 30 de dezem-• · 
bro de 1991, que institui o Conselho de Co
municação Social, tendo 

Parecer sob n• 264, de 1996, da Co
missão 

- Dlretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Discussão do substitutivo em turno suplementar. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA • Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a 

palavra o Senador José Fogaça, para discutir o 
substitutivo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, só desejo fazer o registro, mais 
uma vez, da importância desse projeto que viabirtZa 
a existência do Conselho de Comunicação Social, 
previsto pela Constituição, e que tem um papel ex
traordinariamente importante no encaminhamento 
das outorgas de concessões de radiodifusão e tele
visão no Brasil. 

Até agora, o Congresso não conseguiu sequer 
opinar sobre toda a regulamentação do Sistema de 
lV a Cabo, somente porque, em todo esse proces
so, não existe o Conselho de Comunicação Social, 
e, em não existindo esse conselho, a regulamenta
ção praticamente ficou nas mãos do Executivo. O 
Ministro das Comunicações acaba de regulamentar 
todo o Sistema de 'TV a Cabo, sem ter havido se
quer a opinião e mesmo a aprovação do Senado Fe
deral ou do Congresso Nacional. 

Se existisse o Conselho de Corrunicação Social, 
terfamos, sem dúvida alguma, todas es oondções de fa
zer aqui um estudo criterioso, uma análise detalhada, 
dessa regulamentação. Inclusive, poderia haver a autori
zação de novas concessões de lV a cabo no Brasil. 

Faço este registro com a i'naior satisfação e, 
mais uma vez, aplaudo o trabalho do Relator, Senador 
Coutinho Jorge, que é, sem dúvida alguma. o grande 
merecedor desse reconhecimento neste momento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre
sidência esclarece ao Plenário que poderão ser ofe
recidas emendas à proposição até o encerramento 
da discussão. 

Continua em discussão-o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão sem a apresentação de 

emendas, o substitutivo é dado como definitivamen
te adotado, nos termos do art. 284 do Regimento ln
temo. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSTTTU11VO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 232, DE 1993 

(N" 2.525, de 1992, na Casa de origem) 

Allera artigos da Lei n' 8.389, de 30 
de dezembro de 1991, que "Institui o Con
selho de Comunicação Social, na forma 
do art. 244 da Constituição Federal, e dá 
outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A Lei n• 8.389, de 30 de dezembro de 

1991 , passa a viger com as seguintes alterações: 
• Art. 4° O .Conselho de Comunicação 

Social compõe-se de: 
1-um repesermrm das '"'lli de rádo; 
11 - um representante das empresas de 

televisão; 
III - um representante das empresas 

de televisão por assinatura; 
IV - um representante das empresas 

de imprensa escrita; 
V - um representante das agências de 

propaganda; 
VI - um engenheiro com notórios co

nhecimentos na área de comunicação social; 
VIl - um representante da categoria 

profissional dos radialistas; 
VIII - um representante da categoria 

profissional dos jornalistas; 
IX - um representante da categoria 

profissional dos artistas; 
X - um representante da categoria dos 

trabalhadores em empresas de televisão; 
XI - um representante das categorias 

profissionais de cinema e vfdeo; 
XII - um representante da categoria 

dos profissionais de propaganda; 
XIII - treze membros representantes 

_ _ _ _ da sociedade civil. 
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§ 12 A duração do mandato dos membros 
do Conselho será de dois anos, permitida uma 
record.Jção. 

§ 22 Cada membro do Conselho terá 
suplente exclusivo. 

§ 32 Os membros do Conselho deve
rão ser brasileiros maiores de idade e de re
putação ilibada. 

§ 4° Os integrantes do Conselho terão 
estabilidade no emprego durante o periodo 
de mandato. 

Art. 5" Os merroros do Conselho de Co
municação Social e seus respectivos suplen
tes serão eleitos por anilas as Casas do Con
gresso Nacional, cabendo ao Senado Federal 
e à Câmara dos Deputados, alienadamente, a 
cada pleito a inicialiva do processo eleitoral. 

§ 1° Para a primeira ClClflllOSÍçâO do Con
selho, a eleição iniciar-se-A no Senado Federal. 

§ 2!' A eleição dos integrantes do Conse
lho será disciplinada petas normas regimen
tais próprias de cada Casa do Congresso. 

§ '.J'Q.aldo~ nomeapn:Mldo na Casa 
a <JJe <Xllber a iri:iallva da eleição for rejeilado 
pela otJra, a p!ineira escol1erá 1111 Slbstilutivo 
que, igua1menle. será stimetido à apteciação da 
oura e assim proceder-m-á,,., ; s -.aueule alé a 
eleição da noo o io oa1a Blgal do órlj!io. 

§ 4° As entidades representativas do 
caráter nacional dos setores mencionados 
nos incisos I a XII do caput do artigo ante
rior, assim consideradas aquelas organiza
das em pelo menos cinco unidades da Fe
deração sugerir nomes ao Presidente do 
Congresso Nacional. 

§ 5° Os candidatos às vagas dos rep
resentantes da sociedade civil serão indica
dos pelas Mesas do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. 

§ 6° A Casa a que couber a iniciativa 
da eleição responderá, no perfodo de dois 
anos de duração do mandato dos membros 
do Conselho, pelas despesas com o funcio
namento desse órgão, mediante dotação or
çamentária especftica. 

Art. SO O Presidente e o Voce-Presiden
te serão eleitos pelo Conselho dentre os tre
ze membros representantes da sociedade. 

Parágalo .noo. o Presiderle será Slbslitú
do. em seus~ pelo VarPoesidaile. 

Art. 7" O Conselho de Comunicação 
Social, presente a maioria absoluta dos seus 

•membros, reunir-se-à, ordinariamente, na 
periodicidade prevista em seu Regimento ln
temo, na sede do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. A convocação ex
traordinária do Conselho far-se-á: 

1- pelo Presidente do Senado Federal; ou 
11 - pelo seu Presidente, ex offlclo, ou 

a requerimento de oito de seus membros. 
Art. 2'1-Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. ' 
Art. 3° Revogam-se as disposições em éontrário. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Esgota

da a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-se à apreciação do Requerimento n• 

558, de 1996, de urgência, lido no Expediente para o 
Oficio n• S/43, de 1996. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
teomos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4° da Resolução n• 37/95. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Vota
ção do Requerimento n• 559, de 1996, de urgência, 
lido no Expediente, para o Oficio n• S/45, de 1996. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permane

çam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
teomos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Sobre 
a mesa, oficio que selá lido pelo 1° Secretário em 
exercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

OFICIO n• 120/9!)- GLDPT 

BrasRia-DF, 11 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a V. Ex" para inãocar a Senadora Be

nedita da Silva, titular, como representante do Partido 
dos Trabalhadores, para C011110f a Comissão Tempo
oária, criada a partir do Requerimento n" 555196, com a 
finalidade de acompanhar ln loco, os atos, fatos e cir
cunslâncias que envolvem a tragédia da Clfnica Santa 
Genoveva, no bairro de Santa Tereza, bem como, as 
demais casas geriátricas do Rio de Janeiro. 
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Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. 

Senador José Eduardo Outra- Uder do PT. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares} - A Pre

sidência designa a nobre Senadora Benedita da Sil
va para integrar, pelo PT, a Comissão temporária, 
criada pelo Requerimento n• 555, de 1996, nos ter
mos do expediente que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo 1° Se
cretário em exercfcio, SenadorRenan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

Em 11 de junho de 1996. 
Senhor Presidente, 
Na qualidade de lfder em exercfcio do Partido 

Progressista Brasileiro, indico meu próprio nome 
para compor a Comissão Temporária Interna criada 
pelo Requerimento n• 555, de 1996. 

No ensejo, apresento protestos de oonsideração. -
Senador Lucídlo Portela-Uder em exerofcio do PPB. 

O R. PRESIDENTE (Odacir Soares} - A Presi
dência designa o nobre Senador lucfdio Portella 
para integrar, pelo PPB, a Comissão temporária, 
criada pelo Requerimento n• 555, de 1996, nos ter
mos do expediente que acaba de ser lido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Magalhães, para uma comunicação inadiável, 
pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, 
inciso Vil, do Regimento Interno. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, o meu amigo ilustre Ministro do Planejamen
to, Antônio Kandir, ao tornar posse, declarou que a sua 
administração se basearia em três palavras - austeri
dade, austeridade e austeridade. Por isso fiquei preo
cupado com a medida provisória em que se coloca os 
inadimplentes em situação de receberem verbas do 
Governo, mesmo verbas orçamentárias. 

Se houvesse uma exceção apenas para os 
municfpios pobres do Programa Comunidade Solidá
ria, eu entenderia, mas temo que o trabalho austero 
venha a ser prejudicado pelas lutas polfticas nas 
eleições municipais e que haja, de qualquer sorte, 
protecionismo no emprego dessas verbas, o que 
prejudicaria o trabalho sério e digno que o Governo 
está realizando. 

Não acredtto que seja por esse caminho que o 
Governo terá maior ou menor votação no plenário da 
Câmara ou do Senado. O Presidente, ainda há pou
co, declarou com muita propriedade que não deveria 
negociar coisas inegociáveis, que qualifiquei corno o 
pecado da simonia, ou seja, negociar coisas sagra-

das. Entendo que tomar os inadimplentes adimplen
tes por 60 dias para que recebam verbas nas véspe
ras das eleições, é uma prática errada e até estimu
ladora da corrupção. Dar por que chamo a atenção 
do próprio Presidente da República e do seu Minis
tro do Planejamento para esse assunto que conside
ro grave. Não se estimula os que cumprem os seus 
deveres, os que pagam, favorecendo os que não pa
gam. Não é essa a sttuação. 

_ Reptto que seria natural que municfpios pau
pérrimos tivessem um tratamento de exceção para 
receber auxmos do Programa Comunidarte Solidária, 
mas não é isso que se está vendo ou acontece com 
a própria medida provisória. 

Quero alertar o Ministro do Planejamento para 
as suas três palavras: austeridade, austeridade, aus
teridade; no Parlamento, é verdade, mas sobretudo 
nos pagamentos do Governo. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares} - Conce
do a palavra a V. Ex", pelo prazo de cinco minutos, 
nos termos do art. 14, Vil, do Regimento Interno. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na última sexta-fei
ra, fui aos Municfpios de Rio SonHo do lguaçu e de 
Nova Laranjeiras, no sudoeste do Estado do Paraná, 
onde visttei o acampamento de mais de 3.000 tammas, 
organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Term, junto à Fazenda Giacomet. 

Sr. Presidente, desde 17 de abril, mais de 3.000 
fammas aguardam providências do Governo Federal, 
do Incra e das autoridades responsáveis pela Justiça 
para realização de um assentamento nessa proprieda
de considerada não produtiva pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, o que pudemos 
constatar pela observação. Os proprietários estão ar
gumentando que se trata de área produtiva. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Ve
reador Jorge Samek, Presidente do PT do Paraná, 
encaminhou-nos uma infonnação extremamente re
levante: o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 
registrado no Ministério da Agricuttura, Abastecimen
to e Refonna Agrária, no lnstttuto de Colonização e 
Refonna Agrária - Incra -, com os dados do imóvel, 
bem corno quanto foi pago de Imposto Territorial Ru
ral, em 1995, pelos proprietários do imóvel denomi
nado Pinhal Ralo e Rio das Cobras com uma área 
de 81.922,8 hectares. No ano passado, foram pagos 
pelos proprietários R$135,85 de ITR, confonne com
prova esse documento fornecido pelo deciarante 
Giacomet Marodin Indústria de Madeiras S.A. 
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Sr. Presidente, aqui está mais uma evidência da 
proteção ·das grandes propriedades de terras, que pa
gam uma quantia irrisória de Imposto Territorial Rural. 

Será importante que o Ministro da Reforma 
Agrária, Raul Jungmann, tome providências no sen
tido de acelerar a realização do assentamento e de 
ouvir os anseiOs das famílias que ali estão. 

Na mesma sexta-feira, Sr. Presidente, visitei 
também a Coagri - Cooperativa dos AgrícuRores -, 
que envolve tanto o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra quanto pequenos agricultores, 
que, no Município de Nova Laranjeiras, deram de
monstração notável do funcionamento de urna coope
rativa organizada pelos pequenos agricultores e pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Na última sexta-feira, inauguraram um super
mercado, uma veterinária, dois grandes silos de ar
mazenagem e introduziram a utilização de mais de 
20 equipamentos, entre caminhões e grandes má
quinas agrfcolas. É muito importante que tenha sido 
dada essa demonstração. 

Primeiramente, em 1985, iniciou-se um proces
so de assentamento na região centro-oeste do Para
ná, e, no ano seguinte, sua organização sindical. No 
dia 21 de outubro de 1993, no Município de Nova 
Laranjeiras, com o apóio do então Governador Ro
berto Requião e do hoje Senador Osmar Dias, a 
Coagri foi fundada oficialmente, com cerca de 450 
sócios. Nesses últimos, anos, tem havido um grande 
desenvolvimento. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, queria
mos deixar aqui registrado um pouco da história dessa 
Cooperativa, que espera oomercializar 24 mil sacas de 
feijão e 400 mil sacas de milho, resultado da safra 
95/96. Af está um exemplo do que é possível fazer 
quando existe vontade de se organizar com solidarie
dade, com vistas à produção e ao aproveitamento da 
terra em nosso Pais. A Coagri é um exemplo de que 
a reforma agrária pode perfeitamente funcionar. 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, com 
a aquiescência da Liderança do Partido dos Traba
lhadores, peço a palavra como Lfder. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. Ex" 
falará oportunamente, urna vez que se encontra ins
crito, para uma comunicação inadiável, o eminente 
Senador Renan Calheiros. Em seguida, concederei 
a palavra a V. Ex". 

Com a palavra o Senador Renan Calheiros, para 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5 minutos. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, para dirimir 

dúvidas, para repor a verdade dos fatos, para que 
não persistam dúvidas sobre um dos mais corretos 
homens públicos do Brasil, tenho a honra de transcre
ver nos Anais do Senado Federal carta do Governador 
Divaldo Suruagy, de 11 de junho de 1996, ao Presidente 
do Senado Federal, Senador José Samey: 

"Surpreendido pela noticia publicada 
na Seção de Economia e Trabalho, do Cor
reio Brazliiense, de ontem, com o título 
"Desvio de R$ 300 milhões", apresso-me em 
esclarecer a veracidade dos fatos: 

Dentro dos dispositivos transitórios da 
Constituição Federal, é permitida aos Esta
dos a emissão de títulos para a obtenção de 
recursos e pagamento dos precatóríos apon
tados em processos encaminhados ao Ban
co Central do Brasil e posteriormente ao Se
nado Federal. O Estado de Alagoas conta 
com expressivo déMo documentado e que 
mereceu as aprovações legais competentes. 
Tais débitos, relacionados e nominados em 
processos, são quitados através de encontro 
de contas entre os credores e o nosso Esta
do via acordos judiciais. Portanto, a utiliza
ção das Letras do Tesouro para ressarcir os 
cofres públicos de pagamentos realizados é 
absolutamente legal e usual, prática, aliás, 
comum a outras unidades da Federação. 

É conveniente salientar que as opera
ções envolvendo títulos mobiliários, públicos 
e privados, é regularmente do conhecimento 
e acompanhamento diário do Banco Central 
do Brasil através de relatórios da CENTRAL 
DE CUSTÓDIA DE T[TULOS PRIVADOS E 
PÚBLICOS - CETIP, não havendo, até a pre
senle data, qualquer man~estação daquela 
entidade, contrária às nossas operações. 

O procedimento consagrado em nosso 
Governo de publicar todos os ates adminis
trativos e financeiros, no Diário Oficial do 
Estado, geralmente reproduzidas por toda a 
imprensa alagoana, o que também ocorreu 
no caso das negociações envolvendo as Le
tras do Tesouro Estadual, bem testemunha 
a absoluta lisura da nossa administração. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência meus prolestos de ele
vada estima e consideração. - Divaldo Su
ruagy Governador" 

Ficáin assim desfeitas, Sr. Presidente, definiti
vamente, qualquer insinuação em relação ao Gover
no de Alagoas e ao Governador Divaldo Suruagy. 
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Muito obrigado. 
O R. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a 

palavra, como Líder do Partido dos Trabalhadores, a 
Senadora Marina Silva, por 20 minutos. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inúmeras vezes, 
da tribuna desta Casa, tenho dito que a Amazônia 
oferece grandes desafios, mas também grandes pro
blemas, que, se não resolvidos, prejudicarão o que 
houver de positivo nesses desafios. 

Um dos problemas é a ausência de um projeto 
de desenvolvimento para a região, que, acima de 
tudo, dê perspectiva de vida para as populações que 
ali habitam, sob pena de se tomar realidade o que 
notícia um dos grandes jornais de circulação do 
País, a Folha de S.Paulo, informando que as tran
sações financeiras na cidade de Xapuri superam sua 
economia, porque o volume de cheques que ali circula, 
e também em outros municfpios da Amazônia, é supe
rior à receita desses municípios. O jornal atribui essa 
anomalia dos bancos aos narcodólares, resultado do 
narcotráfico nos municípios da Amazônia, principal-. 
mente aqueles que fazem fronteira oom Peru e Bolívia 

A situação de miséria da nossa população 
pode levar uma grande maioria a um caminho muito 
perigoso, e isso pode fugir ao controle das autorida
des, caso providências enérgicas não sejam toma
das. No caso em pauta, é fundamental que essas 
populações, sem nenhuma aRemativa, disponham 
de meios de sobrevivência, sob pena de a região 
tomar-se uma terra arrasada, terra de ninguém. 

Há outro problema para o qual é fundamental a 
atenção das autoridades federais; digo autoridades 
federais porque, juntamente com os Senadores Na
bar Júnior e Raviano Melo, assinamos um documen
to em que sugeríamos ao Ministro da Justiça uma in
tervenção no Estado do Acre. No momento que assi
namos aquele documento, pesamos cada passo da 
nossa atitude, no sentido de que estávamos fazendo 
um pedido que poderia parecer um ato de autorita
rismo. Na verdade, era um pedido de socorro, por
que o Acre vem sendo manchete nos jornais a todo 
o tempo, nas principais emissoras de televisão, nos 
grandes jornais, sempre num espaço onde são noti
ciados inúmeros escândalos - escândalos praticados 
pela autoridade maior do nosso Estado. Quem não 
se lembra do caso do Boeing que foi apreendido no 
Aeroporto de São Paulo e do contrabando que vinha 
dentro desse avião? Ninguém se esqueceu dos pro
cessos que ainda estão na Procuradoria da Repúbli
ca, onde inúmeras irregularidades do Governador 

Orleír Camelí estão arroladas, como o desvio de di
nheiro público para a sua empresa e de sua famma, 
como a retirada ilegal de madeira em terras indíge
nas, como a utilização de vários CPFs. Enfim, são 
infinitas as irregularidades que têm pautado a vida 
dessa autoridade do meu Estado, num período de 
menos de dois anos de govemo. · 

Agora, Sr. Presidente, tenho a infelicidade -
não me sinto bem cumprindo esse papel - de ver 
meu Estado envolvido num outro escândalo, o da 
utilização íncorreta dos recursos públicos para a 
construção de estradas - no c;oso a BR-364. Todos 
nós, principalmente os Parlamentares do Norte, sabe
mos o quão obstinado tem sido o Governador Orleír 
Camelí pela construção de estradas. Os mais desav~ 
sados poperiam pensar que se tratava de uma iniciativa 
de um governante preocupado com os destinos de uma 
população isolada, que não tem como se comunicar, de 
municípios sem a mínima possibilidade de comunica
ção, situação de vários municfpios do Vale do Juruá. 

O jornal Gazeta. do Acre, página 20, denuncia 
que a empresa Emsa, que está fazendo as obras de 
asfaltamento da BR-364, trecho que liga Tarauacá
Cruzeiro do Sul, é nada mais, nada menos do que 
um biombo da empresa Marmud Camelí, de proprie
dade do Governador Orleír Cameli. 

Vejam o que diz o jomal: 'O Governo do Esta
do do Acre está construindo uma rodovia federal 
com a concessão do Ministério dos Transportes, 
cujo valor é de aproximadamente R$1 00 milhões'. 

Fazendo uma ressalva, Sr. Presidente, gostaria 
de lembrar que a última vez que tivemos em nosso 
Estado uma obra com esse porte de recursos trata
va-se do Canal da Maternidade que, eivada de erros 
e de corrupções, levou ao assassinato do Governa
dor Edmundo Pinto. 

Neste momento, terramos um aporte de recur
sos para uma obra muito importante; o asfaltamento 
da estrada, que precisa ser feita para que aquelas 
populações não sejam penalizadas. No entanto, sob 
o manto daquelas populações empobrecidas e isola-

. das, não se pode praticar as arbitrariedades - tais 
como o desvio de dinheiro público - que estão sendo 
denunciadas pelos jornais do meu Estado. 

O jornal diz que essa obra deveria ser construí
da pela Etesco, empreiteira que ganhou a licitação, 
mas essa empresa sub-rogou para a Emsa, uma ou
tra empresa com sede no Estado de Goiás. A Emsa 
simplesmente é um biombo, através do qual se es
conde a empresa do Governador, a Marrnud Cameli. 
Desses recursos, que são da ordem de R$47 milhõ
es para o trecho em questão, o Governador Orleir 
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Cameli, segundo denúncias do jornal, está usando, 
através da sua empresa privada, o que é proibido 
pela lei, pela Constituição, que ilm governante não 
pode ter relações - me desculpem a palavra - pro
míscuas entre suas empresas privadas e a institui
ção pública em que está à frente. 

No caso, a denúncia do jornal, página 20 da 
Gazeta do Acre, está baseada no relatório de um fun
cionário de máquinas pesadas que, por estar insatisfei
to com o tratamento·i;<.ee vinha recebendo da empresa, 
denunciou que embaixo dos adesivos da empresa 
Emsa estava o nome da empresa Marmud Gameli. E 
que mais do as máquinas - não eram apenas as má
quinas - também os ex-funcionários demitidos pela 
empresa Marmud Cameli estavam sendo recontrata
dos através dessa farsa que é a empresa Emsa. 

Sr. Presidente, isto é muito grave. O meu Esta
do precisa de estradas, precisa de um projeto de de
senvolvimento. Mas necessita, acima de tudo, de 
pessoas que, à frente de funções públicas, como é o 
caso do Governo do Estado, assumam com respon
sabilidade e principalmente com honestidade a dire
ção daquele Estado. O que o Governador Orieir Ca· 
meli está fazendo com essas operações é um verda
deiro assatto aos cofres públicos. 

Nesse sentido quero colocar aqui uma proposta 
muito clara: que o Governo Federai assuma a respon
sabilidade da realização das estradas pois, do contrá· 
rio, estará sendo conivente com o assatto que está 
sendo praticado aos recursos do Ministério dos Trans
portes, que, tenho certeza, foram liberados para a 
construção da estrada e não para o enriquecimento ill
ci1o da tamnia e da empresa do Sr. Orieir Cameii. 

Gostaria de ressattar que este processo está 
sendo acompanhado pela Polfcia Federal. Neste 
sentido estarei encaminhando offcio ao Sr. Ministro 
da Justiça solicHando a S. Ex" que aumente o efeti
vo de policiais federais no meu Estado, que melhore 
as condições de trabalho daquela representação da 
Polícia Federal, pois, apesar da boa vontade do su
perintendente, dei seu esforço juntamente com a sua 
equipe, não é possfvei fazer frente aos inúmeros de
safios, quer seja por esse problema agora do tráfioo 
que está sendo denunciado pela Folha de SPaulo, 
quer seja pelas ineegularidades praticadas por autorida
des, como no caso o Governador, ou até mesmo a in
capacidade que a Polfcia Federai tem tido no que se 
refere à recaptura dos assassinos do Chico Mendes. 

Sr. Presidente, uma outra proposta é que o Go
verno Federal procure investigar com o maior rigor 
todas as denúncias, porque já fizemos nossa parte. 
Encaminhamos os processos à Procuradoria da Re-

pública, e até hoje estamos aguardando as devidas 
punições para aqueles que estão cometendo essas 
barbaridades. Infelizmente há morosidade no pro
cesso que não compete a nós do Legislativo qual
quer tipo de ação. Resta-nos cobrar e esperar. Eu 
gostaria inclusive de sugerir· já o fiz com o Senador 
Nabor Júnior e também estendo o convite ao Sena
dor Flaviano Melo - que façamos uma reunião da 
Bancada do Estado do N;re no Senado para que to
memos as devidas providências, naquilo que nos 
couber, no sentido de investigarmos até as úttimas 
conseqüências dessa denúncia que é muno grave, 
envolve recursos públicos e a vida das pessoas em 
um Estado sofrido, sem perspectivas, com uma po
pulação que, em sua grande maioria, é de desem
pregados, sem nenhuma assistência na área da 
saúde ou da educação, com todas as mazelas de 
um Estado da região Norte. Cem as dificuldades de 
um Estado pequeno, dependente do Governo Fede
ral, o Governador Orteir Cameli se dá ao luxo de uti
lizar os recursos públicos para beneficio pessoal. 

Sr. Presidente, para concluir meu discurso, eu 
gostaria de relembrar uma frase que li de autcria do 
PreteHo de Bogotá. Diz o seguinte: •o problema da 
violência em Bogotá é essencialmente cultural, uma 
questão de falta de vergonha coletiva." Em meu Es
tado não chegamos a Isso, graças a Deus. Não se 
trata de fatta de vergonha coletiva, pois lá ternos 
pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que es
tão, inclusive, apesar das circunstâncias, dando um 
demonstração de que o Acre não é só problema, 
mas também solução. Temos uma questão a ser re
solvida que é a falta de compromisso que, no entan
to, não é coletivo, mas de grupos, e esses precisam 
pagar pelos crimes que estão cometendo. 

ReHero minha proposta de que o Governo Fe
deral assuma a construção da estrada BR-364, para 
que ela não sirva de manto para encobrir as falca· 
truas que vêm sendo praticadas pelo Governo do 
Estado. E mais, que a nossa Bancada, aqui, no Se
nado, torne todas as medidas necessárias junto ao 
Ministério da Justiça, junto à Procuradoria da Repú
blica, junto ao Presidente da República para que se 
dê um basta nessa sHuação. 

Se fosse no Estado de São Paulo onde essas 
atrocidades estivessem sendo cometidas com certe
za muitas forças já teriam se levantado para protes
tar contra o que ali ocorre. Mas, em se tratando de 
um Estado pequeno, em se tratando de um Estado 
da Região Norte na Amazônia pcucos são os que se 
preocupam com o que ali está ocorrendo. Está ocor
rendo uma verdadeira barbaridade, está ocorrendo 
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um desrespeito com a sociedade acreana e com o 
povo brasileiro. Afinal de contas o Acre faz parte da 
Federação. Então, que o Governo Federal assuma a 
responsabilidade que tem. 

Estarei assinando uma carta ao Presidente da 
República na qual colocarei todas as minhas preocu
pações do descaso que o Acre está sendo vítima -
descaso porque ali não temos mais governo, o que 
temos, na verdade, é um grupo que resolveu fazer 
do Estado um balcão de negócios. 

Muito obrigada. 

DOCUM!i'.NTO A QUE SE REFERE A 
SRA. MARINA SILVA EM SEU DISCURSO. 

EMSA É A MARMUD CAM EU CAMUFLADA 

A empresa é 001 bJombo através do qual US$47 

milhões migram velozmente para os cofres da famllia 

do Governador 

DaR-çao 
Or1el Camell ficou conhectdo pala oplnli.o pública brasileira 

como um campeão de falcatruas na cadeira de governador do 

Acre. A sua trajelória de agir obsessivamente em beneffdo das 

empresas quf possui, ganhou novo capitulo com a entrada em 
cena de uma importante testemunha: o operador de máquinas L• 

tio Xavier, fol ordenado, na noite de 3 de maio, a camuftar as má

quinas destinadas ao asfattamento de um trecho da BR-364 em 

Cruzeiro do Sul. Xavier foi quem afixou os adesiVos com o nome 

da Empresa Sul Americana da Montagens S.A. (Emsa) sobre a lo

gomarca da Marmud Camoll existente no maquinário. A Emsa, no 

Acre, é um biombo através do qual US$47 milhões migram veloz

mente para os cofres da famlla Cameli. 

Ironicamente, o Deputado Wagner Salas (PMOB), primo de 

Ortelr Camell, foi quem encaminhou o operador de máquinas, na 

segunda-feira, para prestar depoimento no inquérito aberto pela 

Polfda Federal para apurar o esquema da oorrupçAo nas estra

das do governador. Lélio Xavier cuidou das máquinas da Mannud 

CameH durante o transporte das mesmas de Manaus (AM) até 

Cruzeiro do Sul. Por nAo terem cumprido a promessa de que sena 

contratado, decidiu denunciar a camuflagem. Wagner Sales, que 

trouxe o operador para Rio Branco, ficou preoatpado e pagou a 

passagem da Xavier de volta para Manaus. 

O operador veio conftnnar as denúncias do empresário 

Nardso Mendes de que o govemador do AJ:;re mtstura os negó

cios de suas empresas com cada um de seus atos amninlstratl

vos. Na verdade, como um liberal nlsUco, Camoll privatiza o Esta

do em beneffcio partiaJiar. A testemunha provou o que Narciso 

disse ao procurador da Aepúbftca no Acre, Luiz Frandsoo Fernan

desde SOuza: 'A Emsa é a Mannud'. A raportagem da Página 20 

entrou em campo e levantou 001a boa quantidade de fatos sobre 

as relações entra e a Emsa. e a Mannud Carnal!. 

O escritor Tancredo Fldlas Guimarles, autor do livro •or

ganização e Técnica Comerclat•, explica que os elementos de 

uma empresa são a mãos-de-obra, as instalações (imóveis e 

equipamentos), a matéria-prima a os recursos (capital monetário 

e crédito). A Emsa, para quem ~· Etesco sub-rogou dois contra

tos no valor de R$47 milhões, não possui nenhuma estrutura 

econOmlca no Acre. Com sede em Aparecida de Golânia, a 

Emsa contratou os empregados que a Mannud Camelí demitiu 

nos últimos meses. Essa providênda beneficiou a empresa da 

tamma Camell porque empregados que pedem demissão não 

ajufzam ações trabalhistas e o prazo de dois anos de presaição 

passa a contar., 

· Tesouro dÕ Acre preso na rede do grupo camell 

A empresa goiana usa as instalações da Marmud, princi

paknente os prédios das usinas de borracha e de asfalto. A pri

meira será usada para usinagem da massa betuminosa, garantin

do grande fonte de renda para Cameli. Outra empresa do gover

nador, a Conave, foi contratada pata Emsa para transportar ci

mento, asfalto, dtesel e gasolina, de Manaus para Cruzeiro do Sul 

a Tarauacá~ O que Or1elr Camell possUi é uma portentosa iãde de 

empresas de cujos tentáculos absorvam renda da todos os seto

ras imagináveis do tesouro estadual. cameli é detentor de uma 

concessão da Petrobrás e é quem detém exclusividade para ven

der combust(vel para suas máQUinas locadas pela Emsa. Diarta

menta, os postos da famDla Gamei! vendem mais da 5 mH litros de 

combustfvels. 

As máquinas da Mannud que estão alugadas, com enge

nheiros e técnicos da Mannud -romando conta•. camell também 

lucra bastante com os contratos com a Emsa. para o serviço de 

transporte de milhões de metros cúbicos da terra. A obra, que 

está sendo executada num trecho submerso, demandará alto in

vestimento na elevação do nlvel. A sua empresa receberá cerca 

de vinte centavos por metro cúbioo transportado em cada quilO.. 

metro. Pode parecer pouco, mas esse é um dos componentes 

mais caros de uma obra. Os empreiteiros costumam assegurar o 

superfaturamento nesse Ham da planilha. caso transporte 5 mi

lhões de metros cúbicos em 20 quiiOmetros, poderá obter mais 

do US$10 milhões. 

OS rolos oompactadores, camlnh09s basa.ttantes e Irriga

dores. tanques de estocagem da massa asfáltica, tratares. moto

nívetadores, grades de disco, trataras de pneus: tudo pertence à 
Marmud CameU e Cla Lida. Examinando-se os balanços de diver

sas empraiteiras constata-se que o atiVo de maior valor é com

posto de máquinas e equipamentos. Da mesma fonna, examinan

do a planilha de custos unitários da construçlo de estradas, o 

principal nem sA.o as despesas com equipamentos e transportes. 

Esses pontos não foram obtidos pela Mannud CameH. Na prática, 

essa é a empresa que está executando as obras. Isso agrava-se 

com o fato de que na folha de uma empresa que, em Cruzeiro do 

Sul, já possui mais de 200 empregados, restaram somente 30. 

A mobilização de equipamentos, ruja Incidência numa pia· 

nilha de custos varia de 5% a 10%. é praticamente todo da Mar

mud cametl. Esse componente é pago adiantado para que a em

presa transporte os eqt.dpamantos da cidade onde está sediada 
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para o local da obra. Outros Itens, como a compactação do ater

ro, o transporte de materiais de jazidas para o leito da estrada. 

o fornecimento e o transporte de asfalto, a limpeza la.tera~ o 
transporte de terra para correção de nfvels, também praUcamen

te da Marmud. 

Submundo dos contratos superfaturadoa 

A localização dos prédios é parte vttal para bons nogócios. 

A ·usina dos Cameli vai preparar o asfalto, cuja maSSa serlf tran-s-
portada peta Conave, tal como o combustfvel e o cimento para a 

base da estrada. A sttuação faz lembrar o perfodo em que Orteir 

Cameli era o prefeito de Cruzeiro do Sul, de 93 a 94, quando as 

mesmas máquinas foram locadas à Prefeitura com o apelido de 

comodato. Trata-se arremedo de comodato porque nada era gra

tuito. TodaS as despesas, Inclusive as contas de luz, emm pagas 

pelo Estado. Quando era prefeito, C8mell assinava contratos ile-
gais com suas empresas; a prática continua em vigor no Palácio 

Rio Branco. 

Numa obra de tenapfana!JSm e asfaltamanto, os gastos 

com o transporte de terra. brita. amento, solo, asfaHo e outros 

custos beneftciam a Mannud C&maH. A situaçlo é clara: indlrata-

mente, a empresa do Governador faz as obras. O grau em que 

Isso acontece chega a configurar que é dretamente. lsao é proii:JI.. 

do pato art. 9 11 da Lei de UdtaQOes. Isso pode ensaiar denúncia 

por frauda em licitações junto ao Superior Tribunal de Justiça 

(STJ} contra o govemador. 

A relação da Emsa com a Mannud Camell 6 tio intensa 

que foram assinados vários contratos de subempreitada. Esaes 
contratos envolvem a locação de máquinas e equipamentos: tra
tares de aS1eira OBL, de mais de 30 toneladas, moto sarapar, ca
minhões-pipa, espa~ores e munck. Aponas num contrato, fir
mado no dia 22 _dQ maio, constam 16 cami1h0as e tnltores. No 

entanto, há outros contmtos que envotvem 43 camlnhO&s. O valor 

da locação desses caminhÕeS é altrssimo. A cobrança do valor 

mensal por apenas um foi astabeledda em R$2,5 mK. 

Outro contrato entre as duas empresas tem como obja1o o 

fornecimento da massa asfáJtlca (CBUQ), onde a Mannud forne

cerá 40 mil toneladas. O transporte deverá ser lullo peta própria 

empresa de camaH. O valor desse transporte é de R$420 mil. Fo

ram assinados outros contratos da locaçAo de m4qui1as a equi

pamentos, compreendendo o akJguel da 8 equipamentos pesa
dos: motoniveladoras, pt\s carregadelras, trataras de ~ra. nt

troescavadeiras e caminhões caçamba. Também foram assina

dos contratos de locação, a preço da R$9 mil mensais, de três 
galpões da Marmud cameil para estoque do material de constru

ção. Por A$3 mil é possível alugar uma mansão no Park Way ou 

no Lago Sul, consideradas as áreas mais nobres de BrasOia. 

Conave valtran8pO:I'W SJ; mllh6n de qulloa de cimento 

Para o tredlo entre as ddades da Tarauacá e Cruzeiro do 

Sul, a Emsa alugou da Mannud 41 verculos: seis tratores de estei

ra, entre os quais um OSL. que custa cerca da R$1 milhAo, três 
moto scrapers, quatro motoniveladoras, seis rok>s compactado-

res, um tratar de pneu, quinze caminhões, uma pá-carregadeira 

e outros. Também foi contratado o transporte de material diver

so, a saber: metros cúbicos de terra para aterros e correçêo de 

nfval. Além dessa, outro contrato de subempreitada, assinado no 

dia 12 de março, prevê a locaÇão de _o~'?s equipamentos: u~a 

motoniveladora, duas pás carregadeiras, um tratar de esteira 
060, uma retroascavadalra, dois caminhões caçamba e um 

comboio de lubrlflcação. 

Outro contratO de subempr'litada prevê- a locaÇão dos se

guintes equipamentos: dois tratores de esteira, dois moto scra· 

pers, um rolo Hyster, uma pá carregadeira, três rolos CA, um Ira

ter de pneu com grades, quatro caminhões, um cavalo mecânico 

e prancha- e um rolo CG-141. Com a Conava foram assinados 

contratos de aluguel de balsas com rebocadores, para o transpor

ta de 5,6 mlhOes de quilos de cimento Portland para Taraucá e 

Cruzeiro do SUl. O transporto do cada quilo oosta A$0,10. Dessa 

fon'na, o k.Jcro será de mais da R$500 mil, fora outros contratos de 

transpo~• que a obnl llldglrá. 

A Emsa. Já trouxe, utHlzando a Conave, otto toneladas para 

o trecho entre Rodrigues Alvas e o lgarapé Lagoinha, e duas mil 

toneladas para o tracho entre Tarauacá e o l1o l.ib9ftlade. Peque

na parte desses contratos serlo assinados com uma nrma do em
presálto Abralo CA:ndldo da Sftva. parceiro de ~r C&mell na in
vasão das tanas dos kldlos Kampa em 1987. A Conave receberá 

pelo aluguel das balsas ceroa de US$500 mil. O cimento está es

tocado na uskla de borracha. dil Mannud CameH, o que faz render 

mala dinheiro pelo aluguel das Instalações para depósito. Outro 

contrato benetràando a Cona.ve envotvu o transporte de 3,8 ml

lhOes de qulos de combustlvel (desel/650) de Manaus para Cru

zetro do SUl. 

camellenchll o bolso, m11a obr'lla nio fim qualidade 

O grupo Carnal também partk:ipou, em 1991, de obras su

perfaturadas do lncm.. Durante o governo de Fernando Collor, 

quase 1odo o dnhelro do Incra foi usado para construir estradas 

vlclnals superfaturadas. A Mannud Camoll o Cla Ltda., tendo 

como sócio-gerente Or1eir Camell construiu, no Ramal Santa Lu

zia, em Cruzeiro do Sul, 18 quuometros de eStrada pavimentada. 

Somente pevtmen- o nllo astal- pela quol cobrou US$99 

mil por quHOmetro, quando o valor de US$12 mi por quilOmetro Já 
seria aHo. Isso proporcionou à empresa 001 lucro superior a um 

US$1,5 mllhllo. 

Hoje, .., qull0m9tro do estrada vlclnol é lulto por apenas 

um mil dólar, o que mostra que houve sup&rfa.turamento. O fato 

enquadra-se, no mfnino, em estaliomdo. Como ocorrau em 1991, 

nAo existia a·L.el ng 8.666, que Incrimina o superfa.turamento. Mas 

há nonnas criminais que podem ser apHcadas, tal como os auto

res das fraudos <lo canal da Maternidade respondem a proces

SOS. também por ouperlaturamooto. 

Examinando o levantamento do praças praticados pelo In

cra nos servtços de construçlo e recuperaçl.o de estradas, entre 

1985 a 1992, é fácl constatar que a Mannud Cameti e era Ltda., 

bateu o recorde do superfa.turamento. Pavimentou 18 quilOmetras 
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a US$99 mil o quilómetro, quando outras empresas construiram 
ramais até por US$141 dólares. Assim, o superfaturamento che-
gou a 9.800%. Uma pbra que custaria US$18 mil, foi feita pelo 

valor de US$1,7 milhão. 

O trecho entre Rodrigues Alves e Lagoinha, próximo ao 

Projeto de Assentamento Dirigido Santa_Luzia, é uma mioa ines
gotável. Há vários anos gera lucros aos Cameli. A Marmud recu~ 
parou, de agosto a outubro de 1986, 48 km de_ estradas vicínais que 
estão intransitáveis. De agosto a outubro de 1988, •recuperaram• 
BOkm de estradas vidnais. Do mesmo modo, faturaram em Eirune
pé/AM· (desde 1987), lpixuna/AM, Boca do ACffJ/AM e Guajará/AM. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passo 
a presidência da sessão à eminente Senadora Emí
lia Fernandes. (Pausa.) 

O Sr. Odacir Soares, t• Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Emília Fernandes. 

A SRA.PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Sena
dor Romeu Tuma, que dispõe de 50 minutos para fa
zer a sua exposição. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr" Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, a repercussão no 
exterior da notrcla do mortlcfnio dos sem-terra em 
Eldorado dos Carajás pôde ser medida no protesto 
que alguma organizações não-governamentais fize
ram em Paris, quando da recente visita do Presiden
te Fernando Henrique à França. Não nos iludamos: 
embora aquela ação possa sempre ser creditada a 
grupos de opinião minoritános e radicais, a verdade 
é que a imagem do Brasil saiu seriamente arranhada 
desse episódio. Mesmo os formadores de opinião 
mais ponderados do exterior enxergam o Brasil 
como um país à beira da convulsão social. 

Não é para menos: já está ficando cansativa 
essa repetição de incidentes corno os da Candelária, 
de Vigário-Geral, do Carandiru, nas cidades, e de 
Corumbiara e Eldorado dos Carajás, nos campos. 
Para um País que gosta de contar vantagem da ín
dole pacífica de seu povo, é uma contabilidade com
prometedora. País recordista em desigualdade so
cial, segundo as estatfsticas insuspeitas das Nações 
Unidas, o Brasil abusa do direito à alienação do tipo 
daquele que a rainha Maria Antonieta fez inscrever 
na história das infâmias universais. Parece que nos
sas elites estão escarnecendo da capacidade dos 
pobres de se resignarem. 

Não se pense que a violência urbana e a vio
lência rural, ilustradas pelas ocorrências que acabo 
de citar, têm origens totalmente diferentes. Juntei 

aqui esses incidentes, porque, no fundo, entendo que 
todos derivam do mesmo problema: a estrutura fundiária 
arcaica do País. A superpopulação das cidades, muito 
além de sua capacidade atual ou futura de absorver 
mã~bra desqualificada, é resultado do êxodo rural 
forçado pela concentração da posse de terra. 

Naturalmente, não estou dizendo com isso que 
a crimina~dade urbana e periférica deva-se somente 
à pobreza de populações que se deslocaram recen
temente do campo para as cidades, em cujo merca
do de trabalho não puderam se encaixar, por falta de 
especialização, instrução, treinamento etc. Embora o 
crime tenha outras causas, a miséria dos campos 
deve sempre ser levada em conta, quando se tenta 
abordar o problema em busca de suas causas, para 
atacá-las. 

De qualquer modo, o fato é que os conflitos 
pela terra vêm se agravando nos tlRimos anos, tal
vez em conseqüência das dificuldades econômicas 
por que passa o País, o que sempre resulta em 
maior prejufzo dos mais pobres. Uma grande parce
la de deserdados já sabe que não adianta migrar 
para os centros urbanos, pois sua situação não me
lhorará. Ficam então pelas estradas, buscando ter
ras para invadir e tomar posse, atribuindo-se a fun
ção de juízes e executores. 

Esse açodamento, embora compreensível, não 
deve ser aceito sem reservas e constitui, na verda
de, uma forte causa da reação violenta dos proprie
tários da terra invadida, a ponto de ser crível a ver
são de que chegam a contratar e a subornar poli
ciais para a defesa sangrenta do que consideram 
seu direito. Com efeito, se a reforma agrária é uma 
necessidade - e o é, sem qualquer sombra de dúvi
da -, ela precisa ser feita no respeito à lei e aos direi
tos de propriedade dos que terão suas terras consi
deradas aptas para assentamentos. O problema é 
que a origem de incidentes lamentáveis como esses 
reside na inação do Governo, em sua falta de cora
gem e iniciativa, que leva os dois lados da disputa a 
esses extremos. 

O caso de Eldorado é exemplo claro de uma 
crónica de um morticfnio anunciado. Mais de vinte 
anos de conflito mais ou menos continuado, aberto, 
naquela área, não serviram de alerta bastante para 
o Governo decidir-se a intervir. E mesmo quando en
tra nessas questões, tenta impor aos fazendeiros o 
pagamento integral de suas terras com os papéis 
podres da Dívida Agrária, o que, compreensivelmen
te, eles rejeitam. Devemos reconhecer que o atual 
Governo demonstra boa vontade com o pagamento 
parcial em dinheiro, o que, com certeza, facilitará em 



00270 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

muito a solução de algumas dessas situações explo
sivas. 

Não há, portanto, no que discordar dos que 
responsabilizam o Governo por ocorrências como 
essas. Quem não age deixa que as coisas aconte
çam. Claro que não se trata de um problema do Go
verno atual- reconheça-se isso-, mas de um desin
teresse contínuo de vários Governos, ao longo das 
décadas durante as quais, por exemplo, uma institui
ção como o INCRA pOde ·existir sem efetivame.nte 
cumprir as funções para as quais foi criado. O que 
tem faltado é uma política séria, fundada em critérios 
técnicos, para a desapropriação de terras e o assen
tamento de colonos. Cada vez que uma situação 
pontual toma-se aguda, lá vai o Governo e arranja 
uma solução tópica, particular, sem que se veja 
qualquer sinal de que se está empregando um pla
no. 

Essa falta de interesse real em solucionar o 
problema dos conflitos no campo 'não está restrita 
aos órgãos do Poder Executivo que tratam - ou de
veriam tratar- desse assunto tão sério. Ao Poder Ju
diciário cabe també\Tl uma parcela de responsabili· 
dade, ao acatar, por exemplo, os recursos contra o 
rito sumário de desapropriação impetrados por pro
prietários de terras em que se descobriram plantios 
de drogas como a maconha e a coca. Esses proprie
tários sempre ·illegam que só são suscetfveis de rito 
sumário as porções de suas terras em que foram en
contradas as plantações proibidas, o que, no meu en
tendimento, contraria o espírito do dispositivo constitu
cional que consigna o rito sumário para tais casos. 

Nessas ocasiões, o Judiciário, embora na justa 
preocupação de defender direitos ameaçados de 
violação, apenas retarda o estabelecimento de mui
tos projetes viáveis de assentamento. Julgo, porém, 
que não se deve ter qualquer complacência com a 
produção de entorpecentes. Não acredito, em princí
pio, que alguém possa ter tais culturas em suas pro
priedades inocentemente. E cada oportunidade per
dida de se conceder terra a um grupo de colonos 
representa mais gente revoltada bloqueando estra
das, pegando em armas, invadindo propriedades e 
migrando para a periferia das cidades. 

Também somos responSáveis em parte - nós, 
parlamentares - pelo diferimento do processo de re
forma agrária. O Poder Legislativo tem um papel im
portante a cumprir nessa área, não somente na fis
calização das ações dos outros Poderes mas tam
bém, e principalmente, em sua função precípua de 
elaboração de leis. Não podemos ficar aqui falando 
em reforma agrária como se as ações nessa direção 

não nos dissessem muito respeito, como se não pu
déssemos acrescentar nada às iniciativas goveiTia
melltais que visam a solucionar o problema. Precisa
mos engajar o Legislativo no processo, exigindo 
nossa partiCipação em toda e qualquer medida, toda e 
qualquer ação que se avente para encaminhai a refor
ma agrária. Devemos pelo menos um elogio, por 
exemplo, à iniciativa do Ministério do ExércRo por ce
der parte de suas áreas para fins de reforma agrária 

É preciso, por outro lado, facilitar, desburocrati
zar os processos de desapropriação e de estabeleci
mento de projetas de colonização e também disponi
bilizar legalmente a colaboração de outros segmen
tos da sociedade, como organizações não-governa
mentais e fundações, por exemplo. 

Respeitar o direRo à propriedade, mas comba
ter o abuso da superconcentração fundiária; distri
buir a terra aos que querem e sabem plantar, mas 
evitando a demagogia e o arrivismo; assentar famí
lias de colonos, não deixando, porém, de fornecer
lhes o mínimo de infra-estrutura de que necessitam 
para produzir, transportar e comercializar o que co-

. lherem - são essas as delicadas implicações de uma 
política para a reforma agrária que fazem com que o 

-processo não seja coisa para amadores nem muito 
menos para quem não a quer realmente executar. 

Nenhum país se fez grande sem resolver o 
problema da distribuição da propriedade agrícola. 
Quem pensa que refonna agrária é idéia de comu
nista ignora que, entre as imposições dos Estados 
Unidos ao império japonês após o final da Segunda 
Guerra Munãllll, estava exatamente a de uma reforma 
agrária profunda e geral, que acabou com os resquí
cios do chamado "feudalismo japonês'. Podem ter cer
teza os Srs.. Senadores que Isso foi um dos fatores do 
rápido reerguimento econOmico nipOnico, que agora 
ameaça até os antigos inimigos que um dia impuseram 
tanta humilhação àquela gente tão brava 

Deixemos, pois, esse mito. A reforma agrária é 
uma das maiores urgências no quadro atual de de
sagregação do tecido social brasileiro. A conseqüên
cia de nossa Indecisão já se faz sentir no pânico das 
classes médias e ricas diante das legiões de miserá
veis que nos cercam por todo lado, como nos proje
tes residenciais para os ricos, em que verdadeiras 
cidadelas auto-suficientes são construfdas para iso
lar os que têm muito dos que nada têm. Estamos no 
dilema entre reforma agrária séria e responsável e a 
barbárie. Será que deixaremos que nosso País seja 
mais um exemplo da marcha da insensatez colhida 
da História pela pesquisadora americana Barbara 
Tuchman? 
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Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente. 
Meus agradecimentos pela atenção. 
A SR1 PRESIDENTE (Emitia Fernandes) • 

Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo, próxi
mo orador inscrito.(Pausa.) 

Voltamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador José FogaÇa, 

por 50 minutos. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do Orador) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs •. Senadores, voltarei a um 
tema abordado na semana passada, que vem sendC" 
candentemente discutido e polemicamente tratado 
nas duas Casas do Congresso Nacional, que diz 
respefto à imagem da Câmara e do Senado. Não se 
trata de um assunto que pode ser considerado me-
nor, nem tampouco uma questão inferior, porque 
compreender o papel do Poder Legislativo é enten
der a democracia. 

Recentemente, recebi uma publicação muito 
interessante do Instituto Gutemberg, que é mantido 
pelo Dr. Sérgio Buarque de Gusmão, em São Paulo. 
Esse trabalho, de alguma forma, corrobora aquilo 
que procurei trazer à reflexão dos meus Pares na 
semana anterior, ou seja, o Congresso Nacional não 
é, nunca foi e jamais será uma instituição apoiada e 
reconhecida por unanimidade nacional. 

A revolta de alguns Deputados a raspefto de 
um comentário do jornalista Arnaldo Jabor, o des
contentamento, a insatisfação, a indignação, que foi, 
de certa maneira, repassada à imprensa. O clima 
que tomou conta e que perpassou a semana inteira 
aqui no Congresso leva-me mais uma vez a insistir 
nesta questão: o quanto é Importante entendennos 
isso, até para podennos, nós mesmos, Senadores e 
Deputados, conviver com os concenos, com a ima· 
gem, com a compreensão e até com a incompreen
são que se tem do papel do Congresso Nacional. 

Não é possfvel e nunca acontecerá que, por 
unanimidade, a sociedade brasileira venha a tecer 
elogios absolutos, completos e definitivos ao Con
gresso. Isso é rigorosamente imposslvel, por uma 
razão: porque o Congresso Nacional é uma Casa de 
conflitos, de contradições, de contraposição, não só 
de idéias. Aqui, circulam não só Idéias. As idéias, 
muitas vezes, revestem interesses e, portanto, esta 
também é uma Casa de conflHo de interesses, inte-
resses que estão localizados lá fora na sociedade 
brasileira, mas que aqui têm o seu ponto e o seu 
momento crucial de decisão. 

De modo que, antes de mais nada, é preciso 
deixar bem claro que o Congresso é uma instituição 

que, quando falta, todos chamam, mas quando está 
presente é a instituição que todos mais criticam. Es-
tranho, inaceitável? Não. É assim no mundo inteiro. 
Serve até como um espécie de enigma: o que é o 
que é que, quando não existe todos querem e, quan
do existe, todos criticam? O Congresso NacionaL 
Por quê? Porque ele toma decisões que são parciali
zadoras dos interesses nacionais e do interesse pú
blico. São decisões que fazem generosidade a al
guns e mal a outros, justiça a alguns e chorar a ou
tros; que glorificam alguns e indignam outi'õs. Nem 
por isso ele está deixando de cumprir o seu papeL 

Quando se aprova a reforma da Previdência, é 
possfvel que aqui estejamos atendendo a um deter
minado interesse público e a um interesse nacional, 
mas, seguramente, há uma série de corporações na 
sociedade brasileira que não querem a reforma da 
Previdência, que contra ela são absolutamente posi
cionadas e que passam a ver o Congresso como ini
migo público número um, no momento em que apro
vara reforma da Previdência. 

Isso significa o quê? Que o Congresso, portan· 
to, não tem valor nenhum? Que o Congresso deve 
ser fechado? Que o Congresso é uma instituição 
que não tem prestigio ou que não merece respeito? 

Não. Isso significa que ele está fazendo o seu 
papel de resolver conflitos polnicos e de interesse da 
sociedade. 

E brasileiro digno • aqui falo de cada cidadão -
é aquele que diz: "Fiquei irritado com o Congresso, 
indignado com o Congresso, porque ele pisou nos 
meus calos' e nos meu direitos, ou até nas minhas 
conquistas" • seja lá o que diga ·, •mas eu, como 
brasileiro, não al5ro mão da existência do Congresso 
porque, errado ou certo, tomando decisões que me 
servem ou que não me servem, tomando decisões 
que me fazem amá-lo ou odiá-lo, é ele, Congresso, 
é ali que se devem tomar as decisões cruciais e fun
damentais em nome da sociedade brasileira"_ 

Uma reflexão maior e mais ampla pode nos le-
var a supor, portanto, que o Congresso Nacional só 
teria prestigio como instituição se todos os brasilei
ros unanimemente o adorassem, exaltassem-no, 
enattecessem-no ab aetamo. Não! Isso não irá 
acontecer nunca! Enquanto tivermos uma sociedade 
dividida, uma sociedade dualista, de pobres e ricos, 
de opressores e oprimidos, de exploradores e explo-
rados, de pequenos e grandes, enquanto tivennos 
uma sociedade assim, de privilégios e de injustiças, 
o Congresso terá papéis que serão sempre parciais 
e setoriais e que, portanto, serão vistos pela socie-
dade brasileira do ponto de vista parcial e setoriaL 
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A população, pelas pesquisas recentemente 
mostradas no DataFolha, reconhece, sim, por am
pla, por absoluta e por total maioria a importância do 
Congresso. Agora, o que a população pode não gos
tar é das decisões que ele toma. O cunho, o conteú
do, a orientação dessas decisões, tudo isso é outro 
problema, que dependerá do posicionamento social, 
da inserção política, da circunstância que está sendo 
vivida por cada brasileiro ou por cada grupo social 
nesse momento. 

É bem possível que membros integrantes de 
uma determinada empresa estatal, como recente
mente ocorreu com a Ught, no Rio de Janeiro, prefe
ririam imensamente que a en-presa não fosse priva
tizada, porque as vantagens funcionais - e vamos 
chamar assim as conquistas sociais obtidas por 
aqueles funcionários - seriam mantidas. Uma vez 
que a empresa passe a ser privada, esses funcioná
rios terão uma vida muito semelhante a quase 50 
milhões de outros brasileiros, trabalhadores contra
tados por empresas privadas no Brasil, as mesmas 
dificuldades, os mesmos problemas. 

Logo, a decisão serve a um determinado inte
resse público, mas desserve a outros. E é assim a 
cada passo do processo político. 

Lembro-me de quando se votou na Assembléia 
Nacional Constituinte a reforma agrária. Num dia 
vieram aqui os representantes do Movimento dos 
Sem-Terra pedindo que se implantasse a reforma 
agrária. A proposta feita inicialmente provocou rea
ção de outro setor da sociedade. Surgiu um grupo 
chamado UDR, do qual nunca se tinha ouvido falar e 
que não tinha nenhuma participação anterior na vida 
institucional brasileira. A UDR existiu em função de 
decisões do Congresso, como reação a decisões do 
Congresso, com uma atitude contrária a ações políti
cas encaminhadas dentro do Congresso Nacional. E 
evidentemente, como teve um ano, um ano e seis 
meses, dezoito meses para se articular, para se pre
parar, para se organizar, em pouco mais de um ano 
aquela proposta dos sem-terra teve aqui nas gale
rias do Congresso uma resposta e uma reação for
tíssima e que levou ao fim e ao cabo ao texto que 
acabou estabelecendo-se, que não é nem de uma 
reforma agrária dinâmica e radical, mas também não 
é a de um impedimento ou de uma obstaculização 
definitiva à reforma agrária. 

E esse texto que está na Constituição é bom? 
Não sei. Não sei se é bom. Mas o texto que está na 
Constituição é resultado do processo de conflito. Se 
perguntarmos àqueles membros da UDR, que teve 
aquele papel, cumpriu aquele papel, fez aquilo que 

fez, encheu galerias, trouxe agricuttores de avião 
para Brasília, reagiu contra a reforma agrária com 
veemência e com força, se perguntarmos hoje a eles 
se estão contentes com o texto produzido na Consti
tuinte, dirão: "Não. Nós odiamos o Congresso pelo 
que fez em matéria de reforma agrária, porque per
mitiu a desapropriação de terras através de títulos 
da dívida agrária, que são títulos podres. • 

A UDR e seus remanescentes odeiam o Con
gresso. Ao mesmo tempo, o Movimento dos Sem
Terra também odeia o Congresso, porque não toma 
as decisões céleres, ágeis, dinâmicas que possam 
levar a que a reforma agrária seja feita num átimo, 
de uma hora para outra. 

E por que a UDR e o Movimento dos Sem-Ter
ra não gostam do Congresso? O Congresso deixou 
de cumprir seu papel? Não. Ao contrário. Talvez 
exatamente porque tenha cumprido muito bem o seu 
papel é que nenhum dos lados consegue gostar da
quilo que foi feito. Porque o que foi feito é uma mé
dia equilibrada, racional e democrática dos conflitos 
e das forças em conflito na sociedade brasileira. 

Quando digo isso, não estou referindo-me ao 
meu papel como Congressista, porque esse será fa
zer uma opção e lular por um dos lados dessa ques
tão. Toda vez que o Congresso tomar decisões qile eu 
não goste, estarei insatisfeito profundamente com o 
Congresso. E isso me leva, em deconência, a enten
der que o Congresso é uma Casa desprestigiada, des
qualificada? Não. Talvez ao entender esse papel, esse 
destino inevitávei que o Congresso possui na estrutura 
de uma sociedade, destino que não possuem o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário, nossos queridos cole
gas Deputados não se insurgissem, não se enraive
cessem e não se indignassem de forma tão enfática 
corno fizeram no episódio Arnaldo Jabor. 

Esta é uma Casa onde quem enxerga um lado 
não enxerga os milhares de outros. Isso é o destino, 
a tragédia e talvez a própria grandeza desta lnstitu~ 
ção. Quem aprende a conviver com isso e a entender 
tal fato aprende, principalmente, a exercer com muito 
mais isenção, tolerância e espírito de compreensão as 
criticas que são feitas ao Congresso Nacional. 

Estou falando aqui, Sr" Presidente, Sr"s e Srs .• 
Senadores, a respeito de uma publicação que recebi 
do Instituto Gutemberg e para o qual devotei algu
mas horas, alguns momentos importantes de leitura. 
Esse instituto trata de analisar a opinião pública, o 
comportamento e a tendência da mfdia e da impren
sa brasileira. Lá há um texto da maior importância 
analisando uma pesquisa do DataFolha. 
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O DataFolha fez uma pesquisa sobre quais são 
as inst~uições de prestígio no País e concluiu que a 
inst~uição de mais prestígio no Brasil é a imprensa e a 
de menos prestígio é o Congresso NacionaL 

Nos estudos feitos pelo Instituto Gutemberg, 
não com oufrã, mas· em cima da mesma pesquisa, 
há um detalhe e uma análise mu~o interessantes. A 
pergunta que é feita a cada um dos entrevistados é a 
seguinte: você acha que a seguinte instituição é uma 
inst~uição com mu~o prestígio, com algum prestígio, 
ou sem nenhum prestígio? Esta era a pergunta. 

De fato, apenas 26% dos cidadãos responde
ram que o Congresso Nacional é uma instituição que 
tem muito prestígio. Essa é uma fantástica surpresa: 
26% dos cidadãos têm a opinião unânime de que 
tudo que está aqui merece ser considerado e presti
giado. Esse percentual é mu~o maior do que o que 
racionalmente se deveria esperar. 

A resposta importante é a daqueles cidadãos 
que, por uma razão ou por outra, não gostam do 
Congresso. Eu, Senador, não gosto do Congresso 
quando o mesmo decide contrariamente aos meus 
interesses, aos interesses do meu estado, dos gru
pos sociais que represento e do pensamento político 
que procuro trazer a esta Casa. 

A resposta dada por essa imensa maioria foi a 
de que o Congresso deve ter algum prestígio, não 
um prestígio total e absoluto, porque, se eu lhe der 
um prestígio total e absoluto, estou me comprazen
do e aceitando tudo que aqui é decidido. E não é as
sim que deve ocorrer. Não aceoo tudo que aqui é 
decidido. Logo, devo reconhecer que o Congresso 
deve ter algum prestígio, porque, como instituição, 
precisa existir e ser preservado. 

O Congresso é uma instituição indispensável 
ao processo democrático, e, como disse, quando 
não existe o Congresso não existe a democracia. 
Contudo, chamado a tomar decisões, o congresso 
vai fazer justiça e, ao mesmo tempo, fazer chorar; 
será generoso e, ao mesmo tempo, mal; será, ao 
mesmo tempo, amado e odiado. 

Há alguma dúvida quanto a isso? 
Não. É assim, porque este é o sistema de con

flitos que a democracia exige, este é o sistema de 
decisões conflitivas, contradMrias, de absoluto e 
permanente contraponto de idéias e de interesses. 

E o interessante nessa pesquisa do DataFolha, 
segundo a análise do Instituto Gutemberg, é que 
70% da população considera que o Congresso tem 
prestígio. Isso significa que o Congresso está, inclu
sive, acima da imprensa como uma instituição que é 
importante para as pessoas. 

Mas o fato de uma instituição ser importante 
não significa que ela deva ser amada, porque ela 
decide coisas de que eu não gosto, que me &tingem 
e que ferem meus interesses. Logo, sei que é impor
tante, mas não gosto. 

E será assim cada vez que uma decisão for to
mada. É por isso que, mais uma vez, é importante 
ressaltar: a população compreende, sim, o papel do 
Congresso, compreende e sabe o quanto é impor
tante. 

Não quero elogios ao Congresso, eu não quero 
unanimidade brasileira e nacional em favor do Con
gresso, como elogios ao seu trabalho e às suas de
cisões. O que eu quero do povo brasileiro, da cida
dania desse País, é só uma coisa: que o Congresso 
jamais seja fechado. A imprensa comete apenas um 
crime definitivo, total e absoluto contra o Congresso, 
é quando um jornalista comete a suprema estupidez 
de pedir o fechamento do COngresso. 

Fora isso, criticar, ironizar, fazer um humor critico 
em cima dos nossos processos de decisão e do nosso 
oomportamento, Isso é parte também do processo de 
tolerância democrática que um sistema de conflitos 
exige e que este corpo de mü lados, este poliedro enig
mático que é a vida de um Congresso exige de nós. 

Por isso fico insistindlo, Sr"s e Srs Senadores, 
não em rebater os colegas, não em tentar desdizê
los, nem em tentar esvaziar a sua indignação, mas 
somente em dizer que é inútil essa truculência de 
querer colocar jornalistas na cadeia porque critica
ram o COngresso. Essa é uma truculência tão inútil 
que se toma desnecessária. 

O exercício do poder, nesse caso, está tragica
mente destinado a essa multiplicidade de ódios e de 
amores em relação ao Congresso NacionaL Faz par
te do nosso dia-a-<lia, da nossa vida 

É evidente que uma inverdade, uma mentira, a 
publicação de um fato não comprovado, a manipula
ção de uma notícia em desfavor desse ou daquele é 
um delito de opinião, é um delito de imprensa. Entre
tanto, não é um delito crrticar o Congresso, como 
não deve nos frustrar, nem deve nos amesquinhar o 
fato de saber que cada um olha o COngresso pelo 
viés do seu interesse e, segundo esse viés, o Con
gresso pode não lhe agradar. 

Esta é uma realidade de democracias com so
ciedades divididas socialmente, como a brasileira, 
em que há tanta pobreza e, ao mesmo tempo, tanta 
riqueza concentrada; este é um destino trágico e 
inevitável. Se tivéssemos nós uma sociedade equili
brada, igualitária, sem diferenças e contradições, o 
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Cot'!gi-óSSO seria um mar de rosas e uma tranqüilida
de per. nanente. 

Quero, então, fazer disso, não uma convoca
ção pa.ra maior indignação, mas um apelo, isto sim, 
à to:erãncia, à compreensão com o que dizem os jor
nalistas, porque é o ingrediente necessário e inevMvel 
desta Instituição. Ou compreendemos isso, ou sere
mos vítimas dessa nossa própria idiossincrasia. 

· Quero dizer, também, que essa pesquisa do 
DataFolha, sob a análise do Instituto Gutemberg, é a 
prova cabal, e para mim defini\iva, daquilo que estou 
dizendo. O povo brasileiro, na verdade, quase por 
unanimidade, prestigia o Congresso; a Instituição. E 
esse povo que entende que o Congresso tem presti
gio - segundo a pesquisa, 70% dos entrevistados - é 
o mesmo q•Je tem todo o diretto de não gostar daqui
lo que decidimos hoje; de odiar o que decidiremos 
amanhã e de amar aquilo que será decidido depois 
de amanhã. 

É assim a vida e o processo de decisões de
mocráticas numa sociedade conflituada. 

O Sr. Ademlr Andrade - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com prazer, ouço V. Ex". 
O Sr. Ademlr Andrade - Com o brilhantismo 

de sempre, faz V. Ex" um análise perfeita da nossa 
realidade e fala a respeito do Congresso Nacional e, 
também, da imprensa. O discurso de V. Ex" busca, 
inclusive, uma espécie de entendimento, de convlvio 
e de aceitação de crnicas mútuas. Tem toda a razão 
V. Ex• e, igualmente, o comentarista da Rede Globo, 
Arnaldo Jabor. A carapuça não serviu para mim; 
creio que para V. Ex" também não. Acredtto que não 
serviu para muitos congressistas; para outros, no 
entanto, serviu, o que os aborreceu. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Ademir An
drade, recebi críticas violentas de um jornalista de 
meu Estado por ter votado a favor do CPMF. O que 
posso fazer é simplesmente conviver com isso de
mocrática e respettosamente porque fiz essa opção 
com consciência.· Até admfto que, numa perspectiva 
de longo prazo, esteja errado. Mas, numa perspecti
va de curto prazo, depois das demonstrações que 
fez aqui o Ministro Adib Jatene sobre a sttuação ca
lamttosa do sistema de saúde, tomei essa decisão. 
Sei que desagradei muitas pessoas porque inúme
ras empresas escrevem para esta Casa solicitando 
que não votemos o CPMF. 

Fiz uma opção: amada por uns, odiada por ou
tros. Não há escapatória para isso. 

Perdoe-me V. Ex" porque interrompi o seu 
aparte. 

O Sr. Adem ir Andrade - A análise de V. Ex", 
: Senador José Fogaça, é ·perfeita. Só acrescento ao 

seu discurso um ponto de vista. Na verdade, este 
Congresso vai continuar sendo assim e vai chegar o 
dia em que ele será mais querido e mais adorado. 
Esse dia, evidentemente, dependerá do processo de 
aprendizado político de nossa população. Uma coisa 
tem que ficar clara: este nosso Congresso e a pró
pria imprensa tê·m culpa nesse processo, porque os 
meios de divulgação deste Pafs são monopo- •• 
lizadores e pregam sempre a idéia de que o político 
é ruim, é sujo, é desonesto. Infelizmente, grande 
parte de nossa população àssimila esse tipo de di
vulgação. Na verdade, a maioria do Congresso hoje 
representa uma minoria da população. Isso é um 
fato. Quando falo ao povo por onde ando, faço uma 
comparação. Temos uma população composta por 
80% de pobres e apenas 20% de parlamentares de
fendem seus interesses; enquanto 80% dos parla
mentares defendem os 20% restantes da população, 
a mais aquinhoada, a mais bem situada. Pelo tipo de 
democracia que temos, pelo próprio tipo de leis que 
fazemos, que, na verdade, prorrogam a situação de 
injustiça em que vivemos, dando-lhe continuidade e 
perpetuidade, tomando diffcil transformar a desigual
dade social absoluta em que vivemos, temos um 
pais hoje em que esse desnfvel é calamitoso. Infeliz
mente, este Congresso age sempre pela força da 
minoria que domina esta Nação, que tem poder poli
tico e sabe manipulá-lo, a ponto de influenciar, dire
tamente, os meios de comunicação, porquanto os 
proprietários de rádios e redes de televisão estão 
vinculados a interesses das elttes dominantes. Tudo 
isso precisa ser mudado, mas para que isso aconte-
ça é necessário que a população compreenda e par
ticipe efetivamente do processo politico, sabendo 
que não existe outra forma de corrigir as injustiças 
sociais deste Pais a não ser por intermédio da polfti
ca O Congresso Nacional, evidentemente, é um ins
trumento dessa transformação. Precisamos contar 
com a compreensão e a conscientização politica do 
povo, para fazer com que esta Instituição fique cada 
dia melhor. Creio que isso está acontecendo, embo-
ra a passos mutto lentos. Era esta a contribuição 
que gostaria de dar ao discurso de V. Ex". 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador 
· Adernir Andrade. V. Ex" há de convir que, no século 
em que vivemos, os momentos de democracia e, 
portanto, de aprendizado útil e consistente do pro
cesso democrático foram mutto escassos. Esta é 
uma das razões pelas quais as instituições democrá
ticas talvez não sejam, muttas vezes, bem com-
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preendidas. Ainda não temos na vida republicana, 
além do Presidente Juscelino Kubitschek, em mais 
de 1 00 anos de República, exemplri de um Presi
dente que tenha sido ele~o pelo voto direto, tenha 
cumpndo todo o mandato e tenha entregue o poder 
a outro Presidente eletto pelo voto direto. Só há uma 
exceção em 1 00 anos de República, que é Juscelino 
Kubttschek. 

O Sr. Pedro Simon - O Presidente Eunco Ou-
tra não conta? .. , 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Não conta porque ele 
também teve o seu mandato reduzido, de 6 para 5 
anos, pela Constituinte. 

O Sr. Pedro Simon - Com a concordância 
dele. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com a concordância 
dele, evidentemente. Mas foi uma situação também 
de não normalidade. 

De modo que este Pars tem de ter algumas ra
zões para as dificuldades que conhecemos de convi
vência com a democracia. Mas, baseando-me no 
que acaba de afirmar, Senador Ademir Andrade, 
quero dizer que V. Ex" aprofundou muito aquilo que 
eu estava aqui analisando. V. Ex" falou de outra fai
xa da população, que não tem acesso às informaçõ
es, que não debate as questões do Congresso, que 
muitas vezes não opina e não é ouvida; uma popula
ção que também não é aquela que faz essas crfti
cas. Veja V. Ex": o universo ao qual me refiro é des
sa mesma classe a que V. Ex" se refere como uma 
classe privilegiada. Essa categona social tem o po
der de receber informações e de emitir opinião. São 
essas contradições, embora não sejam as contradi
ções globais da sociedade brasileira, que nos levam 
às contradições que temos como instituição. 

V. Ex" há de convir que a mesma eltte benefi
ciada é também a que cntica, porque são as contra
dições do intenor da eltte que aqui se conllituam, 
sem falar naquela imensa e definttiva contradição 
entre os exploradores e os explorados, a que V. Ex" 
faz referência. 

Quero, sobretudo, ao fazer esta análise, dizer 
que talvez a pesquisa do DataFolha fosse mais 
transparente, mais bem intencionada se tivesse 
mostrado esse lado da questão, se tivesse dtto que 
na soma entre aqueles que dizem que o Congresso 
Nacional tem algum prestigio estão aqueles que 
compõem 70% da opinião pública brasileira, que 
logo é perceptlvel, que a população respeita o papel 
do Congresso, mas essa população não poderá ja
mais gostar unanimemente do que aqui é decidido. 
Se compreendermos isso, vamos deixar de lado as 

raivas momentâneas e aprovar a Lei de imprensa, 
uma lei que será branda mas eficaz; uma lei que vai 
impedir que a mentira prevaleça e permitir que a ver
dade, afinai de contas, tenha vez. 

É isso apenas que me parece deva ser enca
minhado neste momento, quando se discute a Lei de 
Imprensa no Congresso Nacional. 

Obngado, Sr' Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -

Srs. Senadores, com satisfação eu gostaria de regis
trar a presença, nas galerias desta Casa, da Deputa
da Federal Mannha Raupp, esposa do Governador 
do Estado de Rondônia, juntamente com uma repre
sentação de mulheres, integrantes da Associação de 
Mulheres na Administração Pública, formada por es
posas de prefeitos daquele Estado. 

A Deputada Federal e Secretária de Estado 
Especial de Integração Regional e Assessoramento 
e Apoio ao Governo do Estado de RondOnia lidera a 
Associação cuja sigla é ARMA - Associação Rondo
hlense de Mulheres na Administração Pública. Essa 
entidade tem buscado usar da sua arma, que tenho 
certeza deve ser a união, o trabalho, a solidariedade 
eaação. 

~mente tx1os os ptaseutes e c:lou-ihes as 
IJoas.liindas em nome de todos os Senadores desta Casa. 

O úHimo orador inscrito,. a quem passo a pala
vra, é o Senador Mauro Miranda, por permuta com o 
Senador Josaphat Marinho. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. ) - Sr' Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, o princfpio de que a moradia é direi
to do cidadão acaba de receber o carimbo consagra
dor em encontro internacional promovido pela ONU. 
Centenas de pafses reunidos no Habitat 11, em Is
tambul, aprovaram a tese por consenso, obrigando 

.os governos signatários do documento final a assu
mirem compromissos com programas que reduzam 
seus déficits habitacionais. Lá estava, como a mais 
ilustre integrante da delegação brasileira, Dona Ruth 
Cardoso, Presidente do Programa Comunidade Soli
dána. E: foi dela, segundo relato da imprensa, a se
guinte observação: 

Se nós não quisermos ser demagógi
cos, temos que aceitar que o direito à mora
dia seja implementado progressivamente. 
Ninguém acredita que possamos declarar o 
direito hoje e dar casa para todo mundo 
amanhã. Isso é demagogia. 

Nada a reparar no que disse Dona Ruth Cardo
so no foro adequado e sob a responsabilidade sin-
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guiar de alguém que, ao mesmo tempo, tem a auto
ridade formal do cargo e o privilégio de ser a conse
lheira mais íntima do Presidente da República. Em 
suas palavras, ela imprimiu o reconhecimento do di
reito à moradia, e isso é o que importa na criação da 
expectativa de que, no seu retomo ao Pais, colocará 
todo o seu prestígio a serviço da habitação como 
pripridade inadiável nas preocupações das políticas 
oficiais. Com isso, é legítimo esperar que tenhamos 
em breve um programa nacional de habitação, que 
simplesmente não existe na forma de projeto claro, 
com comando centralizado e recursos expressamen
te definidos. 

E é bom que o Governo ande depressa e dê 
respostas rápidas à sociedade. O Poder Público foi 
longe demais nas suas omissões. Segregamos tanto 
os sem-teto, multiplicados pelo desemprego, pela 
migração descontrolada e pelo êxodo rural, que em 
breve poderemos tomar-nos reféns de novas formas 
violentas de pressão. 

Editorial de ontem do jornal O Estado de S. 
Paulo, que peço à Mesa considere parte de meu 
pronunciamento, lança a seguinte advertência: 

Seguindo as lições dos sem-terra, os 
sern-teto avisam que vão invadir áreas urba
nas nos próximos dias. 

O jornal apontando para o surgimento de novo 
foco de agitação, lembra o episódio sangrento de El
dorado dos Carajás e prenuncia os efeitos desesta
bilizadores das invasões urbanas em grandes metró
poles, como São Paulo. Não são ameaças utópicas, 
mas perigos reais. É duro admitir que, mais uma 
vez, estamos próximos daquela rotina de trancar a 
porta depois de arrombada. 

O fato objetivo e incontestável é que a questão 
tem sido tratada como preocupação de varejo, com 
medidas tópicas pingadas em conta-gotas, enquanto 
o problema cresce e assusta. 

Os programas até agora lançados pela Caixa 
Econõmica Federal carecem de realismo e de prati
cidade. Ou são excessivamente burocratizados, im
pedindo o acesso da população aos financiamentos, 
ou os convênios não chegam aos Municlpios. A 
maioria dos Municfpios brasileiros foi levada à ina
dimplência pela recessão ec:Onõmica, e, pelas leis 
da burocracia, não podem por isso receber os repas
ses. isso acaba por transformar-se num jogo de faz
de-conta. E tais fatos ocorrem num Pafs onde os 
bancos recebem 15 bilhões de reais para cobrir os 
rombos dos próprios desmandos. A um custo médio 
de 30 mil reais, isso seria dinheiro suficiente para fi
nanciar 500 mil residências. Com o crescimento do 

desemprego, o FGTS tem influência decadente no 
volume dos financiamentos, enquanto persistem 
muitas dúvidas sobre rE.paSSes efetivos da massa de 
poupança concentrada na rede bancária. 

A grande sfntese de tudo isso é que faHa uma 
política de habitação. E com isso temos pelo menos 
três efeitos perversos: o efeito social, com a classe 
média migrando para as periferias e os miseráveis 
multiplicando a paisagem da indigência sob pontes e 
viadutos; o efeito econõmico, com o fechamento das 
empresas dá construção civil e as repercussões de 
escala em todo o setor. Só em Goiània, aproximada
mente 30 construtoras encerraram suas atiVidades 
de um ano para cá, demitindo 1.650 trabalhadores 
empregados diretamente. Computando-se os últi
mos dois anos, os efeitos são ainda mais dramáti
cos: os 30 mil trabalhadores empregados em 1994 
estão reduzidos a apenas 15 mil. O desemprego é o 
terceiro efeito nevrálgico nesta conjugação de cau
sas e· conSeqüências, pois é lugar comum a convic
ção de que a construção civil é o setor da economia 
que mais gera empregos. 

Os dirigentes da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção estimam em 1 O milhões os aluais nú
meros do déficit habitacional, embora os técnicos do 
setor público reduzam esse mlmero à metade. Só 
em Goiània, o déficit de moradias é de 1 oo mil. Pe

. los cálculos do setor privado, os recursos atualmen
te disponfveis no sistema nacional de poupança é de 
50 bilhões de reais. Ainda de acordo com a ABIC, 
com a aplicação de 50% desses recursos, no prazo 
de dez anos, seria possfvel resolver pelo menos o 
problema atual, sem considerar a demanda vegetati
va do período.-Os números são grandes demais e 
refletem os efeitos da paralisação dos investimentos 
nos úHimos anos. O primeiro dos governos militares, 
que criou o BNH, acabou por condenar o programa 
de habitação à inviabilidade, quando instituiu a cor
ração monetária. E nada foi feito depois para resol
ver a questão, num clima de inflação galopante e de 
salários achatados. 

Não cabe aqui enumerar as medidas tópicas 
que têm sido tomadas para reduzir o drama dos 
sern-teto. Somando-se tudo, inclusive os 830 milhõ
es anunciados na semana passada pelo novo Minis
tro Antonio Kandir, eu diria que estamos apenas im
plantando um único dente na boca de um desdenta
do. É importante e inadiável repensar o modelo e 
buscar uma polftica de curto, médio e longo prazos, 
com recursos orçamentários de custos baratos, al
ternativas de construção de baixo custo, parcerias 
com o setor privado, implantação de sistemas de 
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mutirão, como os_ que foram implementados em 
Goiás pelo então Governador lris Rezende, e consi· 
derar, enfim, que a habitação é questão social, como 
consagrou a Habitat 11, na Turquia. 

De minha parte, pretendo apresentar nos próxi· 
mos dias emenda constitucional incluindo a moradia 
como dever social do Estado, dentro dos princfpios 
estabelecidos pela ONU, e seguro de que esta é a 
únfca soluçãO para colocar o tema na agenda de 
compromissos indelegáveis dos poderes públicos. 

Ao encerrar este meu pronunciamento, peço 
que os colegas do senado reflitam sobre o tema e 
leiam, com atenção, as advertências fettas ontem 
pelo editorial de O Estado de S.Paulo. 

Muito obrigado, Sr" Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. MAURO MIRANDA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

SURGIMENTO DE NOVO FOCO DE AGITAÇÃO 

No primeiro dla em que autoridades em urbanismo e polftl

cos se reuniram em nobres salões de Istambul para dscuUr a vida 

nas cidades no próximo mllênlo, brasileiros axclufdos pelo cresci

mento desordenado, pelo esmagamento econOmico e Injustiças 

sociais {devidamente organizados) se reuniram no melo da SR· 

060, que liga Brasflia a Goiânia, a em vários terrenos de ddades 

desde o Estado de RondOnla até o Alo, para discutir a falta de 

moradia e gritar por uma politica habitacional. 

O protesto paralisou a estrada. deu como tarefa à polícia 

desocupar os lotes tomados, ganhou algum espaço na imprensa. 

mas ficou looge de conquistar as pautas de reuniões do poder pú

blico brasileiro. Af reside o problema, pois a organizaçAo dos 

sem-teta demonstra que é chegada 8 hora de começar 8 dar 
atenção a esses desabflgados. A exemplo do sem-terra, os sem

teta começaram as invasões. Todos sabem, hole, como os sam

terra estão conduzindo a sua escalada da violência. É pradso 

prestar atenção aos sem-lato para que novo foco de agitação não 

surja. Exatamente porque outros •sem• devem estar vindo por af 

e pode estar nas mãos deles haver ou não caos_ maior nas cida

des às vésperas do ano 2000. 

o Movimento dos Sem-Terra e todos os episódios contur- · 

bados em que se envolveu criaram seguidores que podem repre

sentar perigo ainda maior para a tranqOHktade do Pars. Se a inva

são de terras praticamente desocupados a k>ngrnquas, como as 

da Eldorado dos Carajás, no Sut do Pará, resuttou numa das ce
nas mais sangrentas e detestáveis da história recente, quais po
deriam ser as conseqOências de grandes Invasões numa cidade 

como São Paulo? O Mo\rimento dos Sem-Term fez tantos segui
dores em São Paulo que o Estado Ndara o ranklng das ocupaç6es 

realizadas em t 995. Por aqui, 18 áreas foram tomadas, cinco a 

mais do que o segundo colocado, a Bahla. Das fazendas para a 

cidade, a distância é muito pequena. 

Por enquanto, os sem-teta da capital fazem pipocar uma 

ou outra ocupação de terren~s na periferia, que geralmente tenni

nam graças às ações de reintegraçãÓ de posse que devolvem 

aos proprletártos oS lotes Invadidos. É preciso lembrar, no entan

to, que no· governo Jânlo Quadros bastou os serri-teto contarem 

com t.B11a organização um pouco mais bem estruturada - garanti

da em grand9 parte pelo Partido dos TrabalhadoreS e pela Pasto

ral da Terra - para que a Zona Leste se visSe toinada-por barra

cos de lona plá~ e terras vagas dlvidlc!as em lotes. Pior. foram 

vários os confrontos entre Polida Militar e Gua~ CMI com os 

sem~teto. Invasores foram agredidos e um deles morreu, deixan

do mulher e ftlhos. Trocou a vida por uma casa que a família ga

nhou logo depois do seu enterro. 

Mafs do que qualquer outro lugar, São Paulo preCisa criar 

fórmulas para resolver o problema da moradia. E São Paulo é o 

poder público, mas é também a sociedade e todos os seus ramos. 

Porque todos sofrerão e terão imensos prEijufzos se invasões 

ocorrerem. O último levantamento da Prefeitura mostra que mais 

de 4,5 mi pessoas estão vivendo em quase 600 pontos das ruas 

da Ckiade tnmsfonnados em moradia. Há dezenas de milhares 

de outros que, expulsos de seus lares pelo aluguel alto e pelo de

semprego, acabaram em sub-moradias e cultivam nessas cantos 

crescentes revolta contra o desrespeito imposto à sua dignidade. 

Quase 40% dos sem-teto de São Paulo têm primeiro grau 

incompkJto e 70% têm entre 19 e 44 anos. A Imensa maioria não 

nasceu nas ruas. Foi obrigada a viver nelas por falta de renda e 

da emprego. É ~.ma gente inconfonnada que, facilmente, poderá 

aderir a quWquer movlmen10 que dê a esperança de retomada do 

orgulho, do amor próprio. Uma esperança que a realidade atual 

citou e não demonstra vontade de devolver. 

O Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLN), res

ponsável pelas Invasões do dia 3, escolhido para se o Ola Nado

nal de luta pela Moradia a pela Reforma Urbana, iá avisou que 

até se encenar a Conferência das Nações Unidas Sobre Assenta

mentos Humanos, a Hábttat 2, vai promover outras tantas oaJpa

çõas, em áreas urbanas. É bom flca:r prevenido para o desenvoM

mento dessa potrUca. 

Governo e sociedade devem, nessa período, deslumbrar

se menos com as ddades fantásticas apresentadas em maquetas 

durante a reunião da Organização das Nações Unidas e voltar 

aos próprios problemas nas cidades reais. São Paulo tem aproxi

madamente 25% da sua área wbana vazia e o poder público ain~ 

da vacila entre fixar ou não o IPl\J progressivo para seus proprie

tários (o inposto que, reaJustado ano a ano, obrigaria ao uso ou à 

venda desses lotes). Para a cidade e para o proprietário, o dono 

será maior se as Invasões dessas áreas ocorrerem. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) • 
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, sena
dor Flaviano Melo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMOB-AC. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) • 
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há pouco, a 
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Senadora Marina Silva abordou, neste Plenário, 
mais uma denúncia que a imprensa do Estado do 
Acre fez contra o Governador do Estado, Sr. Or!eir 
Cameli. Os jornais locais, a partir de domingo, come
çaram a fazer essa denúncia em função de a empre
sa do Governador do Estado estar executando, 
como subcontratada, as obras de pavimentação de 
um trecho da BR-364, ferindo frontalmente o art. 9° 
da Lei n• 8.666, que proibe qualquer funcionário ou 
agPnte público de trabalhar em regime de empreita 
paia o Estado. 

Quero dizer que isso não é uma implicância 
dos três senadores do Acre com o Governador, mui
to menos da imprensa acreana. 

Acabo de receber um documento, que faço 
questão de ler, que entidades, personalidades, de
putados federais e estaduais, prefeito, vice-prefeita, 
profissionais liberais, estudantes, estão encaminhan
do ao Exm" Sr. Procurador-Geral da República, Dr. 
Geraldo Brindeiro. 

O documento, que faço questão de ler, para que 
fique registrado nos Anais desta Casa, ãoz o seguinte: 

Excelentfssimo Senhor 
Dr. Geraldo Brindeiro 
M.D. Procurador-Geral da República 
As entidades, personalidades, Senado-

res da República, Prefeito, Vice-Prefeita e 
Vereadores de Rio Branco, Deputados Fe
derais e Estaduais, profissionais liberais, es
tudantes, intra-assinados, vêm, respeitosa
mente, à presença de Vossa Excelência di
zer que é latente no seio do povo acreano a 
vontade de ver apuradas, de forma célere, 
todas as denúncias de infrações institucio
nais que pesam contra o Governador do Es
tado do Acre, hoje objeto de investigação, 
sob a égide da Procuradoria-Geral da Repú
blica e do Superior Tribunal de Justiça. 

No dia 03 de outubro de 1995, Exce
lentíssimo Procurador, uma comitiva de rep
resentantes do povo desta terra, em audiên
cia com Vossa Excelência, protocolou uma 
representação, elencando 13 (treze) violaçõ
es da legalidade praticadas pelo senhor Or
leir Messias Cameli, e requereram que o se
nhor Governador fosse denunciado junto ao 
Superior Tribunal de Justiça. Naquele mo
mento, Excelentíssimo Procurador, o Brasil, 
de ponta a ponta, já tinha conhecimento dos 
escândalos envolvendo o nome do Governa
dor do Acre, como a tentativa de arrenda
mento de 113 (um terço) do território acreano 

aos colombianos, além da apreensão do 
BOEING 727-200 em São Paulo, carregado 
de contrabando. O fato de o Governador 
continuar preterindo a ordem cronológica do 
pagamento dos fornecedores, de continuar 
dispensando licitações ilegalmente, de con
tratar empresas de sua propriedade ou de 
sua famma, de ter pago ilegalmente 75 mi
lhões de reais sem empenho prévio, esses 
fatos não podem ficar impunes. 

A partir do momento de nossa audiên
cia, o Brasil voltou seus olhos para a ação 
da Procuradoria-Gerai da República na elu
cidação dos fatos e proposição de pena ao 
mandatário de uma unidade da Federação 
nacional, que abusa da democracia, pisa na 
legalidade e desafia os homens de bem e os 
Poderes Constituídos da República. 

Nos primeiros dias de novembro de 
1995, Vossa Excelência, acompanhado de 
vários Subprocuradores e Procuradores da 
República, visitaram o Acre e constataram o 
clima de instabüidade que infelizmente ainda 
hoje assola o território acreano, e o que é 
pior, novos escândalos envolvendo o Gover
nador surgem a cada "nova ação que o Go
verno implementa", a exemplo disso, o caso 
das "licitações das obras das BRs 317 e 364 
- licitações direcionadas", caso que a Policia 
Federal no Acre está investigando a pedido 
do Procurador da República no Acre. 

Numa demonstração clara de que a 
impunidade não encontra guarida no Minis
tério Público Federal, Vossa Excelência de
terminou a abertura de 03 (três) inquéritos 
junto ao Superior Tribunal de Justiça. 

O povo acreano, Excelentrssimo Pro
curador, desde os primeiros movimentos da 
instituição que V. Ex• dirige sobre o caso 
Acre, deposita sua plena esperança na cele
ridade da apuração e julgamento dos res
ponsáveis pelos episódios que ultrajaram o 
Estado do Acre e sua história. 

Desde a posse do senhor Or!eir Mes
sias Cameli, o Acre vive sob o manto parcial 
da ilegalidade. Não podemos ser um Estado 
clandestino na Federação nacional. Os cida
dãos têm seus direitos violados subtraídos 
pelo seu mandatário maior, e não é raro dis
pensa ilegal de licitação. Por ironia do desti
no, das poucas licitações que o Sr. Orleir 
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Cameli tem leito em seu governo, podemos 
destacar a licitação para pavimentação das 
BR's 317 e 364, que acaba de ser denuncia
da pelo seu aliado-mar, Sr. Narciso Mendes, 
de que a mesma foi dirigida (viciada) e está 
eivada de irregularidades. 

. Nós, o povo acreano, não toleramos mais ver o 
Sr. Orteir cameli tratar as leis na ponta de sua bota, 
ingressamos na Assembléia Legislativa do Acre, no 
dia 21 de março do ano em curso, com um pedido • • 
de lmpeachment, denunciando-o por crime de res
ponsabilidade, e pedindo o seu imediato afastamen-
to do comando dos destinos do povo desta terra. ln
felizmente, após uma tramitação turbulenta, o pro
cesso de lmpeachment, conduzido de forma par
cial, com evidências claras de fraudes, cerceamento 
de provas, abusos e ilegalidade, teve o seu desfe
cho no dia 3 de abril de 1996, com a rejeição do pe
dido de abertura do processo por crime de respon
sabilidade. 

Não podemos conviver em um ambiente de in
tranqUilidade, a época áurea dos tempos obscuros já 
passou e nunca deverá ter espaço no mundo civili
zado. 

O povo acreano, Exm" Procurador, sente-se 
órfão de suas instituições, e reafirma sua esperança, 
que neste momento repousa na Procuradoria-Geral 
da República e no Superior Tribunal de Justiça, a 
quem pedimos celeridade na apuração dos fatos e 
tramitação dos processos nas vias institucionais. 

Chegou-me às mãos hoje esse documento, que 
será assinado pelos Senadores do Acre nesta Casa. 

O interessante, S~ Presidente, S~ e Srs. Se
nadores, é que, na quarta-feira da semana passada, 
eu e o Senador Nabor Júnior, tivemos urna audiên
cia com o Ministro dos Transportes, Odacir Klein, no 
sentido de sensibilizá-lo que o perfodo de verão em 
que não ocorrem chuvas no Acre começa agora e 
tem duração de apenas quatro meses. Solicitamos a 
S. Ex'. que desse preferência na liberação dos re
cursos para as rodovias do Estado do Acre. 

Nesta semana vemos essas denúncias de que 
as firmas do Governador é que estão executando as 
obras sublocadas à empre~eira que venceu a licita
ção viciada. Faço questão de registrar isso, porque 
em todo o Estado do Acre, por onde passam essas 
rodovias, o Governador do Estado dissemina peran
te a população que se a obra paralisar é porque os 
três Senadores do Estado do Acre não querem que o 
Governo realize benle~orias para aquela população. 

Queremos deixar registrado nesta Casa que se 
as obras paralisarem é porque o Governo do Estado 

está cometendo as irregularidades que foram aqui 
denunciadas. 

Era ·o que tinha a dizer, Sr" Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emília Fernandes} - A 

Presidência comunica ao Plenário que fica estabele
cido o seguinte calendário para tramitação da Medi
da Provisória n• 1.483, em virtude de reüficações no 
texto, republicado no Diário Oficial da União do dia 
11 de junho de 1996: 

- até 16-06-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

-até 25-06-96- prazo final da Comissão Mista; e 
- até 1 0-07-96 - prazo no Congresso Nacional. 
A SR1• PRESIDENTE (Emília Fernandes} - Os 

Srs. Senadores Esperidião Amin, Gilberto Miranda, 
Carlos Bezerra, Odacir Soares enviaram discurso à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC.} - Sr. 

Presidente, S~ e Srs. Senadores, estou recebendo 
o Olfcio número 487196 do Deputado Estadual LICIO 
MAURO DA SILVEIRA, de Santa Catarina, encami
nhando-me o resumo dos assuntos tratados e das 
conclusões do XVI ENCONTRO NACIONAL DE 
PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DE ALHO, reali
zado recentemente no municfpio de Catalão, no Es
tado de Goiás. 

Um dos assuntos mais importantes ali tratados se 
relere à ifl1lO!IaÇão com preços artificiais, o dumping, 
do alho estrangeiro, principalmente o alho chinês. 

Trata-se de tema por mim já analisado e deba
tido, do qual já me ocupei neste Plenário, tema de 
grande importância não apenas para os produtores 
agrfcolas do meu Estado, do Estado de Santa Cata
rina, assunto que interessa a toda a agricultura bm.
sileira, principalmente quando sabemos que a agri
cuttura nacional, como um todo, está sendo vftirna 
de uma concorrência predatória, de uma concorrên
cia desleal, em decorrência da abertura exagerada 
que ocorreu recentemente na economia brasileira. 

Todos sabemos que os pafses ricos subsidiam 
a agricuttura, e até mesmo pafses não ricos igual
mente oferecem estfmulos diversos ao setor agrfco
la, compreendendo crédito com taxas especiais, as
sistência técnica, fornecimento de insumos, semen
tes e implementes agrfcolas, educação, haMação, 
transporte e boas rodovias. 

No Brasil, além de não termos praticamente 
qualquer desses estfmulos, ainda punimos a agricul
tura, com uma polftica cambial inadequada, com tari-
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las de importação de produtos agrícolas exagerada
mente baixas, com isenções, alíquota zero, descum
primento de ·normas técnicas, inexigência de certifi
cados de origem, além de outras facilidades que 
muitas vezes obrigam o produtor brasileiro até mes
mo a emigrar para países vizinhos, a fim de poder 
trabalhar sem o Governo atrapalhar. 

. . No Arasil a palavra subsídio virou palavrão. To
dos os países podem subsidiar e, quase todos, sub
sidiam a agricultura, invadem nosso mercado, aqui 
concorrem de maneira desleal, e nós nos mantemos 
comportadamente, assistindo passivamente à des
truição do nos5o setor agrícola, em nome de uma 
abertura económica teórica, que os países ricos pre
gam mas não. praticam, dizem mas não fazem, a 
não ser quando consulta seus próprios interesses. 

A agricultura brasileira está sendo fortemente 
atingida por essa concorrência predatória, em que 
nós exportamos empregos e importamos subsídios, 
em nome de uma teoria, melhor dizendo, de uma fá
bula econOmica, muito parecida com essas seitas 
que geralmente levam seus adeptos ao suicídio. 

A Economia existe para o homem e não o ho
mem para a Economia. De nada serve termos moe
da forte e, ao mesmo tempo, agricultura fraca, em 
decorrência de um fanatismo econOmico. 

É um verdadeiro absurdo continuarmos a ado
tar uma postura econOmica ortodoxa e inflexível, em 
nome da abertura econOmica e da globalizaçãc, pre
judicando os interesses de nossa agricultura e os in
teresses nacionais. 

Sem dúvida, pagaremos num fUiúfinnuito pró
ximo os elevados custos sociais e econOmicos des
se tipo de postura condenável, que poderá nos levar 
à bancarrota e destruir nossa agricultura. 

O Brasil não é terra de ninguém. O Brasil per
tence aos brasileiros. O Brasil só terá dignidade 
quando não tiver medo de defender seus filhos, de 
lutar pelo bem-estar de sua população, inde
pendentemente da opinião ou do comportamento hi
pócrita de outros palses. 

O Brasil não pode permitir que patrfcios nossos 
tenham suas empresas destruídas, que nossos tra
balhadores percam seus postos de trabalho, pelo 
fato de, em algumas partes do mundo, existirem pai
ses que adotam o salário de um dólar por dia e, com 
isso, exportam mercadorias a preços aviltados. 

Estamos em plena guerra. Uma guerra dHeren
te porque não declarada, dHusa, atomizada, muitas 
vezes parecida com uma guerrilha e desenvolvida 
em várias frentes. 

É a guerra' da concorrência mundial, decorren
te da globalização da economia, em que somos ata
cados por terra; mar e ar por uma enorme quantida· . 
de de produtos com preços artificialmente baixos, 
fora dos padrões de qualidade, subfaturados, de ori
gem clandestina,· contrabandeados, sem inspeção 
sanitária e sem fiscalização aduaneira . 

~Não estou aqui para defender o Isolamento da 
economia brasileira nem sua autarquização, muito 
menos a criação de uma nova cortina <:!'!' ferro, de 
natureza econOmica. · 

Minhas convicções . pessoais, meus compro
missos polfticos e eleitorais e o programa do meu par
tido politico jamais permitiriam que eu aqui viesse de
fender um protecionismo retrógrado, nem o fechamen
to de fronteiras, nem o fomento à ineficiência, nem a 
produção a custos elevados, muito menos os monopó
liOS e as restrições de Oferta de benS e serviços. 

O que defendo é uma concorrência leal, civili
zada, em que não se pratique o dumping nem se uti
lizem instrumentos econOmicos ilegftimos, ilegais ou 
abusivos. 

Não posso admitir um sistema em que o5 par
ceiros trapaceiam, utilizando artifícios. fazendo trian
gulações para fugir dos certHicados de origem, das 
inspeções sanitárias e das especificações técnicas e 
de qualidade. 

Aqui estou para defender os interesses maio
res da agricultura e da economia brasileira, sem cor
porativismo, sem troca indevida de favores, sem pri
vilégios, sem criação de precedentes meramente 
comprometedores para autoridades e produtores. 

Defendo um apoio mais vigoroso do Governo 
Federal ao produtor agrícola niicional, consubstan
ciado numa adequação das normas e padJ6es, pare 
tomá-las condizentes com a produção. nacional, e 
numa melhor fiscalização das fronteiras, para se ga
rantir a qualidade e legitimidade das importações, 
reduzindo-se o contrabando e a concorrência preda
tória. 

Defendo a retirada do ICMS do alho nacional, a 
fim de que se possa ter uma adequada equalização 
tributária com a produção dos demais países do 
Mercosul. 

Em relação ao alho chinês, defendo a criação 
de uma oomissão ou uma missão brasileira encarre
gada de estudar o assunto e propor medidas ade
quadas de apoio ao produtor nacional. 

O Governo Federal deverá ficar atento ao dum
ping, às triangulações e aos certificados de origem 
do alho importado, sem descurar do controle na ad
ministração das guias de importação, a fim de evitar 
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que haja uma invasão desse produto e a destruição 
da produção nacional. 

Paralelamente, existe a urgente necessidade 
de se melhorar a capacidade do produtor nacional, 
realizando-se pesquisas tecnológicas, principalmen· 
te na área do alho-semente, e reforçando-se os as
pectos fitossanitários, assim como efetuando-se 
uma maior e melhor divulgação das pesquisas já 
realizadas e em andamento. 

Para tanto, é necéSsário o Goliemo tort..;:xer, fi. 
nanceira e tecnicamente, as ~resas de Assistência 
Técnica (EMATER), que precisam dispor de mais espe
cialis1as realizando pesquisas especifiCaS com o alho. 

Os produtores de alho necessitam ainda de 
apoio financeiro, em volume e época adequados, 
principalmente do Banco do Brasil e bancos es1a· 
duais, tanto para custeio como para investimento. 

Atualmente, não existe no Ministério da Agrl
cuRura um único departamento, um só setor, nem 
qualquer serviço que cuide especificamente da pro
blemática do alho nacional. 

No organograma governamental, o produtor de 
alho não existe nem tem a quem se dirigir. 

É preciso urgentemente dar ao produtor de 
alho o tratamento merecido, o tratamento a que tem 
direito como um dos construtores da nossa agricuftu.. 
ra e da nossa economia, pois atualmente ele não 
tem sequer a garantia de preço mlnimo. 

Continuarei dando todo o meu apoio ao produ
tor agrlcola, ao produtor de alho e a todos aqueles 
que contribuem decisivamente para produzir alimen
tos para o povo brasileiro. 

Serei infatigável na cobrança de providências 
do Governo Federal para que a agricultura brasileira 
possa trabalhar com dgnldade, concorrer lealrnentl! 
com os produtos estrangeiros, gerar renda e criar opor
tunidades de e"l'rego, em beneffclo de nosso Pais. 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.) • 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o noticiário 
econômico dos últimos dias vem sendo dominado 
pela questão do crescimento da divida externa, em 
razão da prioridade absoluta do governo federal que 
é evitar o estouro da base monetária e assim exorci
zar a ameaça de recrudescimento da inflação. 

No primeiro trimestre do corrente ano, ós gas
tos do governo com juros da divida pública cresce
ram 87,5% em relação ao mesmo perfodo de 1995. 
Entre janeiro e março último o pais desembolsou R$ 
3,98 bilhões para honrar essa conta de juros, uma 
quantia quatro vezes maior que aquela que o gover-

no promete gastar com os assentamentos da refor· 
ma agrária. 

·•· Em fins do ano passado, a divida interna em tl
tulos era da ordem de R$ 108 bilhões e de lá para 
cá já aumentou em R$ 30 bilhões. Apenas para re
frescar nossa memória, lembremos que o professor 
Fernando Henrique Cardoso assumiu a Presidência 
da República em janeiro de 1995, com essa divida 
sRuada na faixa de R$ 62 bilhões. Em seu primeiro 
ano de governo, o pais pagou juros reais de R$ 36, 
26 bilhões, os maiores desta década 

Os analistas financeiros apontem duas princi
pais causas para esse problema. De um lado a com
pra, pelo Banco Central, dos dólares de investidores 
estrangeiros, que aqui chegam em volumes cada 
vez maiores, justamente atraldos pelas mais eleva
das taxas de juros de todo o planeta De outro, as 
despesas referentes as diversas operações de so
corro a bancos que se tomaram comuns desde o 
ano passado. 

Apenas no marco do Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Fi
nanceiro Nacional (Proer), os desembolsos anuncia· 
dos oficialmente até agora somam R$ 11,1 bilhões e 
chegarão a R$ 11,2 bilhões, com a última liberação 
de R$ 100 milhões, para o Mercantil. Para o Banco 
Nacional, absorvido pelo Unibanco no inicio deste 
ano, o Banoo Central liberou ceica de R$ 5,9 bilhõ
es, ou seja, mais do que tudo, o que fora gasto com 
todos os bancos liquidados até 1994. Recorae
que, no caso do Comind, um dos maiorus esc4nda
los financeiros da década passada, a llquidaçlo não 
ultrapassou a casa de US$ 1 bilhão. 

Tal cifra, Sr. Presidente, reduz·se a uma pro
porção rulativamente modesta quando cotejada oom 
o montante conjunto das liberações autorizadas para 
o salvamento do Econômico (R$ 2.95 bilhões), da 
Caixa EoonOmica Federal ( R$ 1,68 bilhões), o Ba
norte (R$ 540 milhões), o Mercantil (R$ 102 milhõ
es), o Antônio Queiroz (R$ 111 milhões). A conta to
tal do Proer deverá chegar a R$ 12 bilhões já em ju
lho próximo; isso, na hipótese otimiste de que mais 
nenhum banco venha a quebrar ••• 

Mas esta não é a única torneira por onde o 
Banco Central Irriga a UTI da incompetência e da 
má-fé que hoje ameaça a credibilidade do sistema fi. 
nanceiro como um todo. No recente episódio da 
CO"l'ra do Banco Nacional do Norte (O Banolle),o 
Bandeirantes não tinha garantias suficlen1es para fa
zer jus às linhas de crédito do Proer, mas pôde ain
da assim valer-se de cerca de R$ 300 milhões do 
Fundo Garantidor de Crédito (correspondentes ao 
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seguro-depósito), sempre com o beneplácito do BC. 
O Bandeirantes que pagou apenas R$ 37,5 milhões 
pelo Banorte, cujos ativos situavam-se na casa de 
R$ 1 ,8 bilhão, já deixou claro que o Banco Central 
terá de assumir um prejufzo entre R$ 300 milhões e 
R$ 500 milhões, referentes a créditos "podres• e ati
vos que não interessam. E mais: o Bandeirantes não 
desembolsará um nfquel para honrar os passivos 
trabalhistas dos mais de três mil funcionários do Ba
norte, que já estão sendo demitidos. 

Como disse há pouco, mesmo com toda a pa
ternal disposição do BC para aceitar lf'!Jios "podres" 
do Bandeirantes pelo seu valor de face (ou seja, 
50% ou mais do que o negociado em mercado) nem 
assim eles foram o suficientes para garantir a opera
ção através do Proer. No ano passado, o Bandeiran
tes I1111Q0u como despesa ceroa de R$ 100 milhões 
de créditos contra o governo federal em papéis do 
Fundo de Compensação das Variações Salariais 
(FCVS), o que reduziu seu Imposto de Renda a pa
gar, mas o deixou sem garantias. 

Neste ponto, eu pediria a atenção dos nobres 
colegas para os dois argumentos básicos que têm 
sido incessantemente martelados pelas autoridades 
eoonOmicas e pelo próprio presidente da República 
em defesa do Proer e demais mecanismos de socor
ro aos bancos: 

1 ") A preocupação fundamental consiste em 
eliminar as fontes de "risco sistêmloo" (ou seja, de 
uma "quebradeira em série"), através de incentivos a 
fusões e aquisições de modo que apenas as institui
ções financeiramente sólidas e saudáveis. permane
çam no mercado. Pergunto eu: por acaso o Bandei
rantes, incapaz de oferecer garantias mfnimas que o 
qualificassem para beneficiar-se dos juros e prazos 
extremamente favoráveis do Proer, se enquadra 
nessa categoria? Não estaria o Banco Central, neste 
caso, agindo com extrema imprudência ao prodigali
zar facilidades a um banco sem cecHe, o que, ao fim 
e ao cabo, nada mais Significaria senão remanejar o 
"risco sistémico" como pedra de jogo de mico-preto? 

2") O Presidente da República, o Ministro da 
Fazenda, o presidente e os diretores do Banco Cen
tral garantem que o Proer jamais interferiria nas con
tas públicas, porque o dinheiro usado para socorrer 
os bancos era originário do depósito compulsório, 
isto é, dinheiro dos bancos recolhido aos oofRIS do 
BC. Mais uma vez pergunto eu: se isso é verdade, 
por que, então, o recente relatório do Tribunal de 
Contas da União sobre os gastos públicos em 1995 
sustenta que o programa de fusões e aquislQões 
bancárias do governo "tomou-se um dos principais 

fatores de crescimento da dívida interna federal"? 
Por que, então, sempre de acordo com o documento 
do TCU, apenas no período de novembrcnde 1995, 
data de lançamento do Proer, a janeiro de 1996, a 
dfvida pública aumentou cerca de R$ 13,7 bilhões? 

Mais adiante, o relatório do TCU deixa claro 
que a aplicação de juros extremamente camaradas, 
da ordem de 2% ao ano, para os empréstimos do 
Proer acarretará uma "provável perda para o palri
mOnio público", além de cor.sti.tuir um subsidio rigo
rosamente ilegal, de vez que "empréstimos concedi
dos pelo BC somente podem ter taxas favorecidas 
quando destinadas a alividades rurais". 

Não, Sr. Presidente, nenhum argumento oficial, 
por mais sofisticado e especioso, consegue mais 
ocultar aquilo que a opinião pública nacional já com
preendeu e sente na própria cama: os métodos es
colhidos pelo governo federal para socorrer os ban
cos, estão, sim, tirando recursos da educação, da 
saúde, do saneamento básico, da segurança - entim 
de todas aquelas metas eloquentemente defendidas 
pelo candidato Fernando Henrique Cardoso em 
1994 - para dar aos banqueiros. 

Em uma perspectiva macroestratégica de lon
go prazo, isso tende a inviabnozar os objetivos conti
dos no Plano Pluriànual de 1996 a 1999, já neste 
seu primeiro ano de vigência. Segundo o documen
to, a dfvida pública deveria corresponder, em fins de 
1996, a 22,5% do PIB, algo em tomo de R$ 151 bi
lhões. Ora, minhas senhoras e meus senhores, já no 
mês de março último, essa dfvida atingiu R$ 220 bi
lhões, quase R$ 70 bilhões anuais do esperado há 
apenas nove meses. Como será possfvel carrear in
vestimentos piiblii:os para os projetes do P.P.A. 
diante dessa divida, desse déficit ? Na presente con
juntura, não adianta sequer apelar para parcerias 
criativas com o setor privado, que de acordo com o 
P .P .A., deveria entrar com R$ 700 bilhões para fi
nanciar esses investimentos. Pressionado por esse 
gigantesco déficit, o governo acaba funcionando 
como uma gigantesca centrftuga que suga os recur
sos disponfveis do men:ado, em troca de juros cada 
vez mais altos e, por isso mesmo, inibidores de em
préstimos bancários a iniciativa privada Resultado: 
agravamento da recessão e, conseqüentemente, do 
desemprego. 

Ora, tudo Isso incide negativamente nas proje
ções de crescimento para o periodo coberto pelo 
P .P .A. Originariamente essa previsão era de 4% 
para 1996, passando a um patemar de 5% até 1999, 
o que daria uma média de crescimento econOmioo 
anual de 4,6% até 1999. 
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Hoje, o governo redimensionou sua expectativa 
para este ano em 3%, mas extra-oficialmente as au
toridades econômicas já se conformam com uma 
taxa de apenas 2%. 

Pelo visto, ao menos até onde a vista alcança. só 
mesmo os banqueiros não têm do que se queixar ••. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
- O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT.) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, como repre
sentante do Estado de Mato Grosso no Senado Fe
deral, cumpro o dever de retomar a esta Tribuna 
para, mais uma vez, defender a agricultura de meu 
Estado. 

Essa é minha obrigação, como Senador, como 
cidadão e como homem com responsabilidades poli
ticas no Estado de Mato Grosso. 

Cumpro esse dever com satisfação, sem re
ceio, tem temor da campanha difamatória, orquestra
da, planejada, organizada e coordenada por inimigos 
do Congresso e inimigos da AgricuHura brasileira. 

Defendo a agricultura brasileira de cabeça er
guida e com destemor porque tenha a convicção 
que defendo uma causa de interesse nacional e por
que produtor agrfcola é homem do trabalho duro, 
que contribui decisivamente para o aumento da pro
dução nacional, para a geração de empregos, para a 
criação das divisas estrangeiras de que tanto neces
sitamos para o equillbrio de nosso balanço de paga
mentos, para dar força e vigor à nossa economia, 
sem dependermos dos capitais especulativos que 
aqui apartam, como· aves de arribação, cevando-se 
na teta dos juros elevados que oferecemos para zar
par em seguida em busca de outros negócios fáceis. 

Não me causa nenhum temor as pressões 
exercidas contra a agricultura brasileira, principal
mente por parte de pessoas que nada entendem de 
agricuttura e desconhecem até mesmo que a cidade 
só existe se houver produção agrfcola. 

Jamais teria o meu apoio qualquer pedido des
cabido, injusto, ilegal ou que contrariasse o bom 
senso, a ética e a racionalidade. 

Ao defender a agricuHura brasileira não estou 
pedindo a criação de vantagens descabidas nem fa
cilidades comprometedoras. 

Estou lutando pelo que é justo, pelo que é le
gai, pelo que é racional, pelo que existe na grande 
maioria dos pafses civilizados do mundo: o apoio à 
agricuttura. 

A campanha difamatória que alguns meios de 
comunicação realizam contra a agricultura brasileira 
é tão violenta que muitos estão constrangidos em 

travar o bom combate, em defender o que é nosso, 
em defender nossas riquezas, em defender nossa 
agricuHura e em defender nosso produtor agrícola. 

Não recuarei nem temerei na defesa dessa 
causa nobre para a economia e para o bem-estar do 
povo brasileiro, que precisa de uma agricultura forte 
e competitiva, que forneça o alimento aos habitantes 
das cidades por preço justo, sem crises e sem desa
bastecimento.-

Sempre que o agricuttor brasileiro estiver plei
teando. um beneffcio justo, e geralmente é o que 
ocorre, aqui estarei para defenc'+lo, para lutar por 
ele e para lutar ao lado dele. 

Jamais defenderei agiotas, especuladores ou 
exploradores da economia popular. 

Jamais defenderei aqueles que contribufram 
para enfraquecer a economia agrfcola brasileira, co
brando juros escorchantes. praticando fraudes tribu
tárias e cambiais, transferindo lucros para os parar
ses fiscais e deixando no Brasil apenas um rombo a 
ser coberto pelo Banco Central, com recursos públi
cos ou dos depositantes. 

O Plano Real só existe e continua a produzir 
bons frutos em decorrência da chamada âncora ver
de: o apoio que a agricuHura fornece, apoio esse 
que pode ser calculado em mais de nove bilhões de 
reais, em termos de transferência de recursos da 
agricultura para os demais setores da economia. 

Essa é apenas uma das enormes contribuições 
da agricultura brasileira ao desenvolvimento de nos
so Pafs, ao longo de nossa história recente. 

A agrictlttuta sempre financiou o desenvolvi
mento da indústria nacional e tem contribufdo forte
mente, permanentemente, para a redução da infla
ção lirasileira e para o equillbrio de nossa economia. 

O Brasil, mais uma vez, caminha na coriramão da 
história e, ao contrário das nações civilizadas do mundo. 
decidiu pooir, ao invés de estimular a agricultura. 

Como na maioria des vezes tem ocorrido, ao 
longo dos úttimos anos. as pessoas que cuidam da 
politica agrlcoia no Governo Federal são exatamen
te pessoas que não entendem de agricuHura, pois se 
conhece a árvore por seus frutos, e os frutos que es
sas árvores burocráticas produzem são frutos amar
gos e frutos estragados, que só servem para ser jo
gados fora. 

O último desses frutos amargos é o limite de 
securitização que o Governo Federal estabeleceu 
para as dividas do setor agrfcoia: apenas duzentos 
mil reais para as dividas de cada agricuttor. 

Isso é uma decisão absurda, que revela total 
desconhecimento da realidade agrlcoia de nosso 
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País, como se a agricultura brasileira fosse constitui
da apenas por microprodutores. 

A produção agrícola brasileira é formada por 
um mosaico, constituído por pequenos, médios e 
grandes agricu~ores, os quais formam um conjunto 
que não pode ser desarrumado, sem graves prejuí
zos para o futuro da produção nacional, sem graves 
riscos de desabastecimento e sem graves riscos 
para a estabilidade económica do País. 

Não se pode, im;;)nemente, quebrar a estrutu
ra desse conjunto, ameaçando realizar importações 
maciças com isenções aduaneiras, com tarifas de 
importação reduzidas, com preços avi~dos, dentre 
outras formas de destruição planejada da agricu~ra 
nacional. 

Essa grande transferência de recursos da agri
cultura, principalmente para o setor bancário, fez 
com que os agricultores de meu Estado tenham hoje 
uma dívida eqüivalente a duas safras agrfcolas, ou o 
eqüivalente a dois bilhões de reais. 

Enquanto ·a agricultor dos países civilizados 
paga juros de, no máximo, quatro por cento ano, 
nossos agricultores são submetidos a juros de cinco 
por cento ao mês, o que é mais que um absurdo, é 
um verdadeiro escândalo nacional. 

O tipo de agricu~ra desenvolvida na Mato 
Grosso tem suai; particularidades, suas peculiarida
des, desconhecidas de mu~os especialistas de gabi
nete. Daí a necessidade de maiores extensões de 
terra; daí o~enta por cento da produção ser de res
ponsabilidade de vinte por cento dos agricultores. 

Dar a necessidade imediata de·se· eliminar o li
m~e de securitização, a fim de que todos os que pro
duzem, todos os que geram renda, emprego e ali
mentos e outros produtos agrícolas possam ter regu
larizadas suas dívidas bancárias. 

O montante astronOmk:o das dívidas da agri
cultura não decorre de culpa, de ineficiência ou de 
incompetência do produtor agrícola brasileiro, ao 
contrário do que afirma a campanha difamatória 
existente contra a aQrlcultura brasileira. 

A política de juros elevados, mantida e susten
tada pelo Governo Federal, pelo Banco Central, para 
atrair cap~is especulativos, é a principal responsá
vel por esse nível de endividamento absurdo. 

O agricultor deseja solucionar essa situação, 
deseja pagar suas dividas, deseja trabalhar e produ
zir com tranqüilidade, deseja ter sua s~uação bancá
ria regularizada. 

No entanto, o agricultor brasileiro não pode 
cumprir cláusulas leoninas, contratos absurdos, obri-

gações impagáveis; o agricultor não pode cumprir 
condições que ultrapassam o nível máximo de renta
bilidade de sua atividade. 

Apesar de a lei brasileira dizer o contrário, o 
produtor rural está sendo obrigado a cumprir um 
contrato absurdo, por meio de artificias e manobras 
que objetivam transformar o errado no correto, des
truindo a Jusliça e o Dire~o. 

O agricultor precisa de condições adequadas, 
razoáveis, condizentes com a lucratividade normal 
de seu negócio, para que possa trabalhar com digni
dade, produzir com eficiência e contribuir para o de
senvolvimento do Pais. 

Espero que a equipe económica do Governo 
Federal reconsidere o problema da $8CUritização 
das dívidas agrlcolas e autorize a eliminação desse 
teto que i~ o funcionamento normal de nossa 
agricu~ra. 

É o meu pensamento. Mu~o obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PR..-RO.) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, a tarefa que estou
me impondo trazendo a esta Casa os avanços e de
talhes operacionais do PL.ANAR..ORO - Plano Agro
pecuário e Florestal de Rondônia. leva-me a enfocar 
a questão da gestão ambiental, particularizando o 
gerenciamento das Unidades de Conservação e o 
Zoneamento Sócio-econOmico-Ecológk:o. 

É importante lembrar, Sr. Presidente, que a re
~ tropical sul-ernericana, é de mag~itude continen
tal, ~ um potencial excepcional de desen
volvirnant> agropecuário e florestal, assim como uma 
extraordinária riqueza e diversidade em recursos natu
rais de flola, fauna, clima, águas e solos. Não obstan
te, esses AICUISOS ainda são objeto de uso e manejo 
inadequados. Os três ecossistemas da Bacia arnazOni
ca , abarcam cerca de 10 milhões de Km ; o Trópico 
Úmido AmazOnico 7 J> ITlllhões; os Cerrados 2,5 milhõ
es e o f'é.do..Monte AmazOnk:o 0,25 mUhões de Km. 

A nossa preocupação se faz mais forte no Tró
pico Úmido AmazOnk:o e nos Cerrados, com menor 
ênfase, compatível com a expressão geográfica que 
este ecossistema Cerrado, tem em Rondônia. 

No âmbito geográfico do PLANAR..ORO, em 
Rondônia, o repto da sustentabilidade apresenta um 
conjunto de aspectos complementares, e é sem dú
vida o mais dHicil de enfrentar. Foram identificadas 
numerosas tea10logias transferfveis e um notável 
potencial de investigação para a sustentabilidade. 

O mpto da sustentabilidade, Sr. Presidente, re
~do fato de que nenhum dos sistemas de produ
ção existentes, preenchem a uma só vez as três 
condições da sustentabilidade: 
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adequação às exigências dos consumidores 
(qualidade, baixo custo,ausência de resíduos tóxicos); 

remuneração satisfatória do trabalho e reposi
ção dos recursos econõmicos utilizados; 

conservação e melhoramento dos recursos na
turais disponíveis. 

A primeira condição, Sr. Presidente, está rela
cionada com o potencial genético dos cuttivos, pas
tagens e rebanhos, tanto em tennos de sua produti
vidade potencial como de suas características · 
agrossilvopastolis. Relaciona-se, também, com o 
manejo integrado de pra~ e enfennidades. 

Cumprir com a segunda condição, exige Otimi
zar o valor agregado da produção (relação valor da 
produção/custos dos insumos) e custo da transfor
mação local dos produtos. 

O repto conservacionista imp6ca na capacidade 
de reproduzir, mediante tecnologias adequadas, as 
funções do bosque nativo no que se refere a cobertura 
do solo e a reciclagem da água e dos nutrientes. 

Os sistemas de reprodução correspondem as 
seguintes fonnas de uso da terra, predominante nos 
dois ecossistemas Trópicos Úmidos e Cerrados: 

o extratMsmo nativo, no Trópico (.lmido; 
o extrativismo florestal, no Trópico Úmido; 
a agricuttura migratória (ou agricuttura 

da derrubada e queimada), no Trópico Úmido; 
a pecuária extensiva ou sarni-extensi

va, nos Cerrados; 
a agricultura mecanizada de cultivos 

anuais, nos Cerrados; 
a agricultura especializada em cultivos 

perenes, principalmente no Trópico Úmido. 

Para cada fonna de uso, a disponibilidade de 
tecnologias transferíveis abre perspectivas i~iatas 
de valorização dos conhecimentos adqll(rid'os pela 
investigação e pelos agricuttores. 

Abordarei, neste meu pronunciamento, Senhor 
Presidente, o estabelecimento e manejo da Unida
des de Conservação, no Estado de Rondônia. Quan
to ao zoneamento Sócio-econômico-Ecológico, trata
rei numa próxima oportunidade. 

Muito antes do Planaftoro, Rondônia já vinha 
se preocupando com a questão ambiental. Tanto as
sim que contava com uma área de Reservas Flores
tais, Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas e 
Reservas Extrativistas, com um total de área protegi
da por legislação federal de 1. 780.538 hectares, o 
que correspondia a 7,32% da área do Estado. (A de
nominação de cada Unidade de Conservação e as 
áreas estão no Anexo 01 ). 

Nos Acordos Contratuais doPianaftoro, foi pre
visto o estabelecimento e a manutenção de uma sé
rie de unidades estaduais de conservação. Definiu
se que o Governo de Rondônia deveria manter as 
seguintes Unidades:A Estação Ecológica Serra dos 
Três Irmãos; os Parques Estaduais de Guajará-Mi
rim, Candeias e Rio Corumbiara; as Reservas Bioló
gicas Estaduais de Rio Ouro Preto e Traçada!; as 
Florestas Estaduais de. Rendimento Sustentado do 
Rio São Doming'ls, Rio Abunã, Rio Roosevelt e Rio 
Madeira, bem cõino as Reservas Extrativistas do Rio 
Preto/Jacundá. 

O acordo do Projeto, Senhor Presidente, previa 
também que até 30 de setembro de 1993, o Gover
no de Rondônia deveria criar, por decreto e depois 
manter, as seguintes Unidades de Conservação: 
Parques Estaduais de Serra dos Pareeis e Serra dos 
Reis; Reservas Extrativistas de Rio Pacaás Novos, 
Rio Novo, São Miguel, Pedras Negras, Jaci-Paraná 
e Rio Cautário; Rorestas Estaduais de Rendimento 
Sustentado (FERS) do Rio Guaporé, Rio Mequens, 
Rio Machado e Rio Vennelho. 

Em setembro de 1995 o Planalloro editou uma pu
blicação chamada "Situação Atuat das Unidades de 
Conservação e Áreas Indígenas no Estado de Rondô
nia'. Da leitura desse documento se pode ter uma visão 
global das áreas protegidas, seja por le!jslação federal 
ou estadual, com o amparo do Planalloro. As Unidades 
de Conservação estão catalogadas por suas categorías 
de manejo e aparecem somadas, tanto em áreas fede
rais como em áreas estacilais. 

As Unidades de Conservação de Uso lndireto, 
totalizam 3.565.138 hectares, enquanto que as Uni
dades de Conservação de Uso Direto, alcançam 
5.306.160 hectares. As duas Categorias de Manejo 
somam 8.871.298 hectares, o que corresponde a 
34% da área total do Estado de Rondônia. É impor
tante aduzir, Senhor Presidente, que depois da con
cepção e contratação do planafloro, a área global 
das Unidades de Conservação Federal e Estadual, 
foi ampliada em até cinco vezes. 

A área de proteção ambiental de 8.871.298 
hectares somada a área indígena de 5.282.919 hec
tares, totaliza 14.154216 hectares, o que expressa 
56% da área total do estado de Rondônia. 

Muitos, Senhor Presidenta e Senhores Sena
dores, entendem que toda esta legislação posta em 
prática pelo Planaftoro, está inviabilizando o Estado 
de Rondônia Aparentamente assim seria, pois res
taria ao produtor rondoniense trabalhar 44% da área 
do Estado e mesmo assim, contando com a restri
ção do Código Rorestal que obriga a cada proprietá-



-00286 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

rio individual, manter a metade de sua propriedade 
com a cobertura florestal original. 

Com esta contabilidade, os 22% restantes já 
estariam totalmente utilizados em uma extensão de 
5.412.000 hectares, é o que inlonnam a Seagri e Se
dam junto ao documento do Planafloro "Situação Atual 
das Unidades de Conservação do estado de Rondô
nia~, de setembro de 1995 e traz nos anexos de núme
ros 02 a 07, as categorias de Manejo, rnunicfpio de lo
calização das Unidades, Decreto de Criação, Área To
tal (hectares), Estudos Sócio-econOmicos-Fundiários e 
a realização dos serviços de dernan::ação ou reaviven
tação, e Nova categoria Proposta. 

O Anexo N" 02, descreve a situação da Cate
goria de Manejo "Parque Estadual e Parque Nacio
nal". Dentre os Parques Estaduais, estão listados: P .E. 
Guajará-Mirim, Corumbiara, Serra dos Reis e Serra 
dos Pareeis. A área global dos Parques Estaduais é de 
926.081 hectares, já tendo sido realizados Estudos 
Sócio-econOmicos e Fundários em 695.093 hectares, 
estando dernan::ados 633.966 hectares da área total 
às expensas do Planaftoro. 

Na categoria de Parque Nacional, encontra-se 
o dos Pacaás Novos com uma área de 764.801 hec
tares, cuja deman::ação não precisa ser feita em vir· 
tude de encontrar-se inserida na Área lndfgena dos 
Uru-Eu-Wau-Wau: 

O Anexo 03, trata das Reservas Biológicas, 
contando com duas Reservas Biológicas Estaduais, 
a Rebio do Rio Ouro Preto e Rebio Traçada!, com 
uma área total de 68.978 hectares, já estando, tanto 
com os estudos sócio-econõmicos e fundiários e sua 
deman::ação realizados. 

Ainda nessa Categoria de Manejo, encontra-se 
a Reserva Biológica Federal do Guaporé e Jaru com 
uma área global de 868.150 hectares, encontra-se, 
ainda, sem demarcação e sem os estudos socio
econõmicos e fundiários. 

Anexo 04, trata das Estações Ecológicas. Esta· 
ções Ecológicas Estaduais de Sernuel e da Serra dos 
Trés lnnãos, com uma área global de 176.510 hecta· 
res, já com os estudos socioeconOmicos e fundiários 
realizados. Existe ainda uma Estação Ecológica Fede
ral, a do Cuniã, com uma área já estudada socioeco
nomicamente de 103.211 hectares. O total das áreas 
das Estações Ecólógicas é de 279.721 hectares. 

O Anexo 05, descreve a situação das Reservas 
Extrativistas Estaduais, num total de treze, com uma 
área global de 2. 761.551 hectares, que já está com os 
estudos socioeconOmicos e fundiários totalmente exe
cutados. A demarcação avançou em apenas 370.153 
hectares. No plano federal existe apenas uma Reserva 

Extrativista, que é a do Rio Ouro Preto, no Vale do 
Rio Guaporé, com uma área de 204.583 hectares, já 
tendo sido dernan::ados 171.183 hectares. 

O total para a Categoria das Reservas Extrati· 
vistas, Estaduais e Federais, é de 2.966.134 hecta· 
res, quase que totalmente estudados e com 541.336 
hectares deman::ados. 

O Anexo 06, anota a Categoria de Manejo Ao
resta Estadual de Rendimentcl"Sustentado num total 
de treze florestas com 1. 762.450 hectares, com es
tudos socioeconõmico e fundiários realizados, po
rém, ainda, .não deman::ados. 

Na Categoria de Roresta Nacional se lista a 
Rona Bom Futuro e a Jamari, com um total de 
495.000 hectares, já demarcada a Flona do Bom Fu
turo. Nesta categoria de Manejo de Roresta Estadual 
de Rendmento Sustentado e Roresta Nacional, totali
za uma área de 2.257.450 hectares, com 1.753.379 já 
estudados e dernan::ados apenas os 280.000 hectareS 
da Rona Bom Futuro. 

Por último, no Anexo 07, estão anotadas as Re
servas Florestais Estaduais e Reservas em Bloco. 

As Reservas em Bloco do Projeto Machadinha, 
perfazem 17 áreas. A Reserva em Bloco do Projeto 
Cujubim, cinco áreas, e uma para o Projeto Urupá. 
O total das Reservas Rorestais/Reservas em Bloco, 
é de 82.576 hectares, já totalmente demarcadas 
pelo INCRA e com estudos socioeconõmicos e fun
diários feitos em 66.478 hectares. 

Ao agregar as diversas categorias de Manejo, 
sejam elas Estaduais ou Federais, obteria-se a se
guinte situação: 
Parque Estadual. ............................. 926.081 hectares 
Parque Nacional ........................ - .. 764.801 hectares 
Reserva Biológica Estadual.. ........... 68.978 hectares 
Reserva Biológica Federal. ••....•..•• .868.150 hectares 
Estação Ecológica Estadual... ......•. 176.51 O hectares 
Estação Ecológica Federal.. ........... 1 03.211 hectares 
Reserva Extrativista Estadual •...• .2.761.551 hectares 
Reserva Extrativista Federal ......... 204.583 hectares 
Aomsta EStadual Rend.SusEntado1.762.450 hectares 
Aoresta Nacional ..•••.••.•.•..•.• _ •••• -495.000 hectares 
Reserva FlorestaUReserva em Bloco.82.576 hectares 

Uma outra importante categorização é feita 
com a soma das Unidades de Conservação de Uso 
lndireto onde figuram os Parques Estaduais e Nacio
nais, as Reservas Biológicas e Estação EC:ológica, 
que totalizam urna área de 3.565.138 hectares. 

Já as Unidades de Conservação de Uso Direto, 
englobam as Reservas Extrativistas, as Rorestas 
Estaduais de Rendimento Sustentado, Roresta Na· 
cional e as Reservas Rorestais em Bloco, com um 
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total de 5.306.160 hectares. É importante frisar que, 
as Unidades de Conservação de Uso lndireto, per
mitem a atuação antlópica, dentro de certas limi1a
ções de manejo. Por exemplo, numa Reserva Extra
tivista, os extrativistas da seringueira e da castanha, 
poderão explorar estas árvores cuidando de sua 
conservação, visto que dependem diretamente de 
sua& existências para o seu sustento. 

Já nas Unidades de Conservação de Uso Dire
to tal pcesibilidade é inexistente, apenas estudos, 
projetes e pesquisas podem ser executados. 

Visualizando as Categorias de Manejo das Uni
dades de Conservação de Uso Direto com 
5.306.160 hectares, poderá constatar-se que as de
núncias de "engessamento da economia" de Rondô
nia e a "camisa de forças• em que encontram-se os 
produtores de Rondônia, é um exagero ou, no mini
mo, uma força de expressão. 

Os produtores rurais e a sociedade de Rondônia, 
têm de capacitar-se e entender que novas formas de 
exploração deverão ser postas em prática para o bem 
estar da sustentabilidade dos recursos naturais do Es
tado, e de acordo com seus recursos naturais. 

É importante comentar, também, sobre algu
mas tecnologias promissoras que possibili1am o ma
nejo sustentável dos recursos, que são: 

a recuperação de pastagens degradadas, usan
do os cultivos anuais (milho, arroz e milheto), naquilo 
que se costuma chamar de sistema "Barreirão"; 

o plantio direto sobre a cobertura permanente 
do solo, recoberto por reslduos de colhei1as e legu
minosas, assegurando assim: 

uma excelente proteção contra a erosão; 
reciclagem de nutrientes; 
controle de ervas daninhas (invasoras) e 
melhoramento da vida biológica do solo. 
as rotações de cultivos anuais com pastagens, 

fator decisivo do manejo sustentado dos solos; 
diversos consórcios ou sistemas promissores 

de cultivo anuais/pastagens/cultivos perenes/árvores 
madeiráveis de crescimento rápido( os conhecidos 
sistemas agroflorestais); 

manejo floreslal e a áversificação do pnx:essarnerWl 
da rradeira para chegar ao uso susten!ado do bosque, 

conservação local dos cereais e leguminosas; 
processamento local de números cuHivos pere

nes, incluindo fruteicos nativos. 
O desempenho do Fórum das Organizações 

não Governamentais e Movimentos Sociais, que 
atuam em Rondônia, no acompanhamento e fiScali
zação da execução do Planafloro é importante e elo-

giável. Em julho, de 1995, apresentaram um Pedido 
de Investigação ao Painel de lnspeção do Banco 
Mundial. É, baseado neste documento, do qual 
transcrevo algumas denúncias: 

"Durante os úHimos anos, enquanto o Incra tem 
promovido um verdadeiro loteamento de Unidades Es
taduais de Conservação, o Governo de Rondônia não 
tomou nenhuma ação preventiva para contornar esse 
problema, apesar das responsabilidades estabelecidas 
nas seções 2.10 e 2.11 do Acordo do Projeto. Alguns 
exemplos desse problema incluem: Parques Estaduais 
de Corumbiara, Candeias e Sena de Pareeis; Rores
tas Estackláís de Rendimento Sustentado do Rio São 
Domingos, Rio Abunã e a Roresta Estadual Extrativis
ta do Rio Preto/Jacundá". 

Não obstante, suas atribuições legais como 
•guardião" do Zoneamento Estadual, inclusive nos 
acordos contratuais, o Planafloro e o lteron não têm 
questionados os constantes ates de desrespeito ao 
Zoneamento Socioeconõmico e Ecológico, por parte 
dos órgãos públicos como o Incra. 

Durante o ano de 1994, diz o documento das 
ONG's de Rondônia, o lteron contratou, com recur
sos do Banco Mundial, os serviços de empreitada 
para realizar a demarcação topográfoca de várias 
Unidades de Conservação. As referidas demarcaçõ
es apresentaram uma série de graves irregularida
des, as quais transcrevo: 

Em vários casos as demarcações con
tratadas pelo lteron, em 1994, não corres
ponderam aos limites originais das Unidades 
Estaduais de Conservação, conforme seus 
respectivos decretos de criação. Nesses ca
sos a demarcação exclui áreas tituladas irre
gularmente pelo lricra, ou simplesmente tor
naram-se objeto de especulação fundiárias, 
visando atender interesses de grileiros, pe
cuaristas e madeireiros. 

No caso do Parque Estádual de Corum
biara, criado pelo Decreto n" 4.576, de 
23t00190, a demarcação contratada pelo 1teron 
excluiu 159215 hectares atendendo os interes
·ses de grandes pecuarislas e especuladores 
fundiários. A área exdukla na demarcação cor
responde a vários titules expedidos irregular
mente pelo Incra, através de Contratos de Pro
messa de Compra e Venda (CPCV) durante 
os anos de 1991/1992, ou seja, após a cria
ção do Parque Estadual, bem como as 
áreas de simples grilagem de terras. 

No caso do Parque Estadual de Guja
rá-Mirim, criado pelo Decreto 4.575, de 
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23103/90, a área demarcada pelo ITERON 
excluiu parte significativa do Parque (51.665 
hectares), inclusive uma região de serras 
caracterizada por um ecossistema frágil. 

De fato, essa "redução" teve a função estraté
gica de facilitar a abertura da BR-421 entre o municí
pio Nova Mamoré (na fronteira com a Bolívia) e Ari
quemes (no eixo da BR-364), permitindo o acesso a 
madeireiros, pecuaristas, especuladores de terras e 
outros, a uma região isolada. Além disso, Senhr.>r 
Presidente, o documento preparado pelo Fórum das 
ONG's anota indlcios da prática de superfaturamen
to nas licitações para as demarcações das Unidades 
de Conservação contratadas pelo ITERON, inclusive 
com valores superiores a aqueles estabelecidos no 
Programa Operativo Anual (POA), para 1994. 

No caso das Reservas em Bloco dos Projetos 
Machadinha, Cujubim e Uruará, ternos a informar 
que a Reserva em Bloco do Machadinha está razoa
velmente sob controle e sendo explorada, pelos se
ringueiros e apanhadores de castanha. No Projeto 
Cujubim, a reserva em bloco, encontra-se também 
alguma viabilização no Projeto; mas no Projeto Uru
pá, as reservas em bloco não foram conveniente
mente protegidas e foram derrubadas e queimadas 
e entraram em processo de exploração de rotina. 

Sr. Presidente, é necessário que se faça a de
núncia de que essas reservas em bloco foram des
respeitadas no que diz respeito ao manejo proposto 
pelo Banco Mundial (Fase POLONOROESTE) e IN
CRA. As reservas em bloco permitiriam que os colo
nos assentados pudessem fazer o "corte raso" (ex
plorar uma área de 30 a 40 hectares), uma vez que 
a sua !ração ideal de reserva estaria protegida e as
segurada na reserva em bloco do Projeto. Como o 
INCRA não procedeu a averbação da área de reser
va no título dominial, o IBAMA exige que os colonos 
dos três projetos, Machadinha, Cujubim e Urupá uti
lizem apenas a metade de seus lotes, ou seja, ape
nas 20 hectares. Essa medida do IBAMA, em conse
quência a não averbação pelo INCRA da área de 
Reserva em Bloco, está prejudicando fortemente os 
produtores que estão com uma área muito diminuta 
para o sustento de suas fammas. 

Para muitos brasileiros é rondonienses a ques
tão ambiental, seja na conservação, seja na preser
vação de recursos, é fato sem a maior valia, sem 
aproveitamento prático para uma sociedade cada 
vez mais necessitada de oportunidades de geração 
de empregos e renda Detenho-me a analisar as opor
tunidades que se estabelecem para uma nova geração 
de empregos e renda que é o ECOTURISMO. 

Desenvolvimento e Conservação por meio do 
Ecoturismo:- nãs últimas décadas, o setor de servi
ços tem tido um aumento considerável na geração 
de emprego e renda e o turismo tem contribuído 
para o crescimento do setor. 

Considerável também tem sido o crescimento 
do ecoturismo pelo qual a natureza assume um pa
pel importantfssimo na captação de divisas. 

Com seu sistema de áreas protegidas, Rondô
nia apresenta um dos maiores potenciais ecoturfsti
cos da Amazônia, pois consegue ter uma diversida
de de ecossistemas representativos da região. 

São vantagens do ecoturismo a geração de 
empregos locais, a estimulação de indústrias do
mésticas (artesanato e alimentação), o intercâmbio 
com outros países e culturas, na diversificação da 
economia local, o estimulo ao melhoramento dos 
serviços locais, a geração de renda para as popula
ções do entorno das Unidades de Conservação e 
outras que diretamente demonstram a importáncia 
do sistema de áreas protegidas para os governantes 
e para a sociedade. 

Só para exemplificar, Rondônia tem hoje um 
parque nacional, quatro parques estaduais, quatro re
servas biológicas, três estações ecológicas, cinco par
ques municipais naturais, dezanove reservas extrati
vistas e dezoito áreas indlgenas, todos passíveis de in
tegração pelo ecoturismo ou turismo etrlo-ambiental. 

O entorno da capital, Porto Velho, é todo ele 
constituldo de unidades de conservação com um 
grande potencial para o ecoturismo e o turismo cien
tftico. Podemos começar pela Estação Ecológica do 
Lago do Samuel, que dista cerca de 64 Km, da capi
tal, estando localizada no municlpio de Candeias do 
Jamary e possui 75000 hectares. É-de fácil acesso e 
coberta de floresta tropical densa. No seu lago há 
cerca de oito ilhotas com até 250 hectares de área, 
verdadeiros refúgios de vida silvestre. 

O Parque Estadual de Guajará Mirim, localiza
do no município de Nova Marnoré, a 280 Km da ca
pital, é de uma biodiversidade inigualável. Estudos já 
realizados pelo PLANAFLORO, com o apoio do 
PNUD, identificaram 400 espécies de diferentes 
aves, várias destas, raras e endémicas. Cerca de 50 
dfferentes mamlferos, além de répteis anffbios e 
anuros. Sua diversidade ftorlstica varia da floresta 
tropical aberta da bacia do rio Jaci-Paraná até os 
campos rupestres da Serra dos Pacaás Novos. Ten
do Porto Velho corno núcleo, a estruturação desses 
parques como unidades de ecoturismo, irá beneficiar 
três outros municlpios: Nova Mamoré, Campo Novo 
e Buritis, onde a ocupação de tenras com pequena 
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fertilidade natural não faz da agricuHura uma fonte 
segura de renda para a população. 

Duas outras estações ecológicas se destacam. 
A da Serra dos Três Irmãos e a do Lago do Cuniã, 
perfazendo um total de 200.000 hectares, localizan
do-se, ambas, na bacia do rio Madeira. 

A primeira tem quatro diferentes formações ve
getais, incluindo uma mata de bambuzais de rara 

·' beleza. Estudos desenvolvidos pelo PLANAFLQ
RO/PNUD, evidenciaram aproximadamente 300 es
pécies de aves e cerca de catorze espécies de pri
matas. Dentre as aves, encontram-se as migratórias, 
que chegam do Canadá e Estados Unidos. Em rela
ção aos primatas, sua densidade é a maior conheci
da, abrigando espécies raras e ameaçadas de extin
ção. A estação encontra-se a 120 Km de Porto Ve
lho. Seu fortalecimento vai beneficiar diretamente o 
distrito de Jaci-Paraná, onde está situada 

O Lago do Cuniã dista 160 Km de Porto Velho, 
descendo o rio Madeira. Além de flora e fauna riquíssi
mas, ele abriga uma população autóctone, dos primór
dios da ocupação de RondOnia, composta de pesca
dores e "beiradeiros". de cultura e costumes singula
res. Vivendo em equillblio com a natureza, essa popu
lação tem sabido aproveitar os recursos sem destruf
los. Por isso, lá se encontra preservado o pirarucu, pei
xe de rara beleza, que habita os lagos do Cuniã, além 
de outras espécies que podem ser pescadas e consu
midas, acompanhadas por uma falinha amarela, de 
granulação grosseira, cheirosa e de gosto inconfl.ndf
vel,(a chamada "falinha d"água) enquanto se ouvem 
as histórias dos habitantes locais. 

Das áreas indígenas, a dos Karipunas, às mar
gens do rio Jaci-Paraná e a dos Kantianas, maia 
próxima de Porto Velho, guardam, além de bela pai
sagem, toda a história de povos que rasistiram ao 
fmpeto do colonizador e muito nos tem a ensinar. O 
turismo etno-ambiental tem sido uma opção cres
cente, e quando feito com critério, garante renda às 
populações e mantém a identidade cuHural. 

No centro do Estado de RondOnia, temos o 
Parque Nacional dos Pacaás Novos, com 895.000 
hectares e a Reserva Biológica do Jaru. A beleza 
cênica dessas áreas é indescritfvel, com fauna e flo
ra de valor incomensurável. 

O vale do rio Guaporé, área de maior polancial 
turfstico, em função de seu estado de conservação e 
de sua diversidade, abriga uma dezena de áreas pro
tegidas que vão das reservas extrativfstas ao Parque 
Estadual do rio Corumbiara. Elas constituem, sem dú
vida, nossa réplica do pantanal mato-grossense, asso
ciadas à floresta tropical densa e aos oerrados. 

Nas localidades de Costa Marques e Pimentei
ras, desenvolve-se o Projeto Quelónios da Amazônia, 
com estudos da biologia das tartarugas e tracajás (do 

. gênero f>odocnemis), em Pimenteiras e com o manejo 
e preservação dos quelõnios, na base de Costa Mar
ques. Os estudos do Projeto Quelónios da Amazônia. 
têm uma continuidade que remonta a 1975. 

Para colocar todo esse potencial à disposição 
da humanidade, através do eco-turismo, laHa a infra
estrutura que garanta o acesso aos turistas e lhes 
propiciem condições satisfatórias de hospedagem. 

Resta, ainda, a possibilidade de reabilitar e di
vulgar a trilha da histórica viagem do Presidente 
Roosevelt, na companhia do Marechal Rondon, em 
território rondoniense, no inicio do século. As primei
ras indicações são de que essa rota está conservada, 
sem alterações, e pode ser um interessante atrativo 
para a região de Pimenta Bueno. Reconstituições 
como essa são comuns em várias partes do mundo. 

Aproveitar todo esse potencial, sua rica biodiversi
dade, sua história, sua cuHura deverá ser uma oportuni
dade que o PLANAFLORO não poderá desperãçar. O 
ecotulismo é uma opção limpa e sustentável de geração 
de Elflllrego e de renda. Ele envolve a população vizi
nha, na validação do modelo de desenvolvimento com 
conservação, e toma-a assim, a principal defensora das 
Unidades de Conservação o que, consequentemente, 
dninui os custos de proteção e vigilância. 

Somente a titulo de exemplo, mencione-se a 
pequenina e acolhedora Costa Rica, país da Améri
ca Central, com maior equillbrio econOmico e político 
e um dos únicos não vitimados pelas guerrilhas e 
pela guerra civil. Costa Rica tem sabido utilizar o 
ecotulismo como fonte de renda, que hoje já suplan
ta as exportações de café, banana e cacau. Dados 
de 1995 informam que Costa Rica recebeu 615 mil 
ecoturistas, que deixaram no país US$ 814 milhões, 
os quais, descontados os gastos com a importação 
de insumos utilizados para a manutenção das Uni
dades de Conservação e os gastos dos costa-ricen
ses com turismo no exterior, representam uma inje
ção na economia daquele pais centro-americano, de 
US$ 350 milhões lfquidos, em 1995. 

Por isso, não temos dúvidas de que nosso po
tencial turfstico é enorme e de que parcerias no sen
tido de garantir os recursos necessários para viabili
zar a intra-estrutura viária, saneamento, hotelaria, 
serviços e capacitação de pessoal, irão contribuir 
para a manutenção de nossa rica biodiversidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 
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A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A 
Presidência lembra convocação de sessão extraordi
nária a realizar-se hoje, imediatamente após o en
cerramento da sessão ordinária, com a seguinte: 

ORDEMDODIA 

-1-
REQUERIMENTO N• 731, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento ri' 731, 
de 1995, do Senador Peáo smon, solicitando, nos termos 
regmenlais, a tJanscrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo SOS pa1a o REAL, tk autoria do Presidente da 
Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul e do Consello de Assu1los l..egislatillcs da 
Confederação Nacional da lrdlstria, ptilicado no Jornal 
Folha de São Paulo, ecição de 3 de maio de 1995. 

-2-
REQUERIMENTO N• 769, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento ri' 
769, de 1995, do Senador Teo!Onio Vilela Filho, soli
citando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo O que d. Ruth 
vem fazer no Acre?, de autoria do Prefeito de Rio 
Branco - Acre, publicado no Jornal Folha de São 
Paulo, edição de 15 de maio de 1995. 

-3-
REQUERIMENTO N• 783, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
783, de 1995, do Senador Pedro Simon, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo Ola da Mãe, de autoria do 
Jornalista Paulo Sant'ana, publicado no Jornal Zero 
Hora, edição de 14 de maio de 1995. 

-4-
REQUERIMENTO N• 807, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento ri' 
807, de 1995, do Senador Emandes Amorim, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, de discurso pronunciado 
da Tribuna da Assembléia Legislativa do Estado de 
Rondônia, pelo Deputado Estadual Francisco Salas, 
sobre o Projeto de Lei da Nota Fiscal Avulsa para 
Uso no Garimpo, após publicação no Jornal do Bra
sil, edição de 7 de maio de 1995, de matéria intitula
da Rondônia protege contrabando de Minério. 

-5-
REQUERIMENTO N• 829, DE 1995 

Votação, em turno único,-do Requerimento n• 829, 
de 1995, do Senador Emandes Amorim, solicitando, 

nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, de discurso pronunciado, da Tribuna 
da Câmara Municipal de Porto Velho, pela Vereadora 
Niice Casara, intitulado Integrar para não entregar. 

-6-
REQUERIMENTO N• 867, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
867, de 1995, do Senador Humberto Lucena, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Transposição: 
a hora é esta, de autoria do Senador Lúcio Alcânta
ra, pulllicado no Correio Braziliense, no mês de ju
nho do corrente ano. 

-7-
REQUERIMENTO N• 876, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
876, de 1995, do Senador Pedro Simon, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da Mensagem do Embaixador do 
Brasil em Portugal, Dr. Itamar Franco, às autorida
des e ao povo de Portugal, ao desembarcar naquele 
País para assumir seu posto. 

-a
REQUERIMENTO N"1.016, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.016, de 1995, do Senador Carlos Patrocínio, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado Vale a 
pena vender a Vale, de autoria do Jornalista Hélio 
Fernandes, publicado no Jornal De Olho no Con
gresso, edição de 20 de junho de 1995. 

-9-
REQUERIMENTO N•1.031, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.031, de 1995, do Senador ValmirCampelo, solicitan
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo • A Instabilidade da Le
gislação Eleitoral", de autoria do ex-Senador Mauro 

, Benevides, publicado no Suplemento Direito & Jusliça 
do Correio Braziliense, edição de 3 de julho de 1995. 

-to
REQUERIMENTO N•1.077, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.077, de 1995, do Senador Pedro Simon, solicitan
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo O rateio da pobreza, 
do Sociólogo e ex-Deputado Federal, Florestan Fer
nandes, publicado no Jornal Folha de São Paulo, 
edição de 11 de agosto de 1995. 
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-11-
REQUERIMENTO N2 1.104, DE 1995 

volação, em turno único, do Requerimento n• 
1.1 04, de 1995, do Senador Carlos Bezerra, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Ofensiva con
tra hldrovla, de autoria do Professor Lenine Cam
pos Póvoas, publicado no jornal mato-grossense 
Diário de Cuiabá, edição de 16 de agosto de 1995. 

-12-
REQUERIMENTO N°1.159, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.159, de 1995, do Senador Carlos Patroclnio, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Pobres deposi
tantes da boa-fé, publicado na Revista Exame, edi
ção de 30 de agosto de 1995. 

-13-
REQUERIMENTO N° 1.192, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.192, da 1995, do Senador Gilberto Miranda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intilulado Rnan
ças em ordem, publicado no jornal O Estado de 
São Paulo, edição de 29 de agosto de 1995. 

-14-
REQUERIMENTO N° 1.357, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.357, de 1995, do Senador Hugo Napoleão, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo A agressão do 
pastor, de autoria do Doutor Emando Uchoa Uma, 
publicado no Jornal Correio Braziliense, edição de 
21 de outubro de 1995. 

-15-
REQUERIMENTO N°1.358, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.358, de 1995, do Senador Bernardo Cabral, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Amaral Netto, o 
repórter, publicado no periódico Tribuna da Impren
sa, edição de 19 de outubro de 1995. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Não há mais oradores inscritos. Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar os trabalhos. 

A SRA. PRESIDENTE (Emtlia Fernandes) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão As 18h24min.) 

Ata da 901 Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 11 de junho de 1996 

211 Sessão Legislativa Ordinária da SQI Legislatura 

Presid~ncia da Sra. Emt1ia Fernandes 

As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes 
os Srs. Senadores: 

Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães
Antônio Carlos Valiadares - Artur da T ávola - Bello 
Parga - Benedita da Silva- Beni Veras - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Edlson Lobão - Eduardo Suplicy- Elcio 
Alvares- Emma Fernandes- Esperidião Amin - Ra
viano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Ge
raldo Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda -
Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Humberto 
Lucena - Jáder Barbalho - Jefferson Peres - João 
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Alves - José 

Blanco - José Bonifácio - José Eduardo Outra -
José Eduardo Vieira - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - Júnia Marise -
Lauro Campos - Lucidio Portella - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Na
bor Júnior- Ney Suassuna - Odecir Soares - Onofre 
Quinan- Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Frei
re - Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma 
- Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sétgio 
Machado - TeotOnio Vilela Filho - Valmir ~ -
Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 67 
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Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iliciamos nossos llab3Jhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 

Sr. 1' Secretário em exercício, Senador José Alves. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 566, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

b, do Regimento Interno, para o Oficio S/35, de 
. ,. 1996, que autoriza o Governo do Estado de São 

Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado de São Paulo - LFTP, cujos recursos serão 
destinados ao giro da dívida mobiliária, vencível no 
1' semestre de 1996. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. -
José Eduardo Outra - Jader Barbalho - Edlson 
Lobão- José lgnáclo Ferreira. 

REQUERIMENTO N' 567, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, 
para o Ofício 8-47/96, do Banco Central do Brasil, que 
solicita autorização do Senado Federal para que o Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul possa emitir 
Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado do Rio Gran
de do Sul, cujos recursos serão destinados ao giro da 
dívida rnolliliária, vencível no segundo semestre de 96. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. -
EmOia Fernandes - José Fogaça - Pedro Simon 
- Edlson Lobão- Valmlr Campelo- Elclo Alvares 
- Geraldo Melo - Ney Suassuna. 

A SRA. PRESIDENTE {Emnia Fernandes) -
Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem 
do Dia, na forma do disposto no art. 340, 11, do Regi· 
mento Interno. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1' 
Secretário em exercício, Senador José Alves. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 127, DE 1996. 

"Dispõe sobre a unificação das ves-
tibulares nas Universidades Federais". 

Inclua-se onde couber 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1'- FICam ..,ilicadas as datas dos vestibulares 

das Universidades Federais em todo o território nacional. 
Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3"- Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

No momento em que o Governo Federal implan· 
ta, experimentalmente, o Programa de Educação Se
riada, pela qual alunos do Distrito Federal fazem pro
vas classificatórias ao final de cada série do 2' grau, 
disputam metade das vagas oferecidas pela institui
ção, esse mecanismo se apresenta em verdade como 
um critério democrático na nossa educação, pois in
centiva os nossos secundaristas a se empenharem 
mais, no seu aprendizado, independente de poder 
aquisitivo para acessar a universidade . 

Esta proposição visa cessar o processo migratório 
que tem favorecido muito os cancidatos de outros Estados 
e com suficiente respaldo financeiro, que fazem vestibular 
em várias faculdades nos dversos Estados. Invariavel
mente, uma vez aprovados, Jazem inscrição em mais de 
uma, proiiOC3lldo o bloqueiJ de vaga que poderia ser tJili
zada por oúro esl!.mlte. Mas 00 que isso, eles ClJITlXOOl 
um 1llfTllO mlrimo na fa:uldada e depois pedem transferên
cia para seu Eslalo de origem Oa, se queremos democra
tizar o ensi"o, pnri:anos de imecfalo acabar com essa si-
1Uação que se apresenta como um prilriégo. 

Sala das Sessões, 11 de juno de 1996. - Se
nador Caslklo Maklaner 

Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Educação cabendo a esta 
última a decisão terminativa. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 
projeto lido será publicado e remetido às Comissões 
competentes. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 731, de 1995, do Senador Pedro 
Simon, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo SOS para o REAL. de autoria do Presi
dente clil Federação e do Centro das Indústrias 
do Estado do Ao Grande do Sl!l e do Conselho 
de Assuntos Legislativos da Confederação Na
cional da Indústria, publicado no Jornal Folha 
de S. Paulo, edção de 3 de maio de 1995. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

FOLHA DE S.PAULO de oJ de maio de 1995. 

OPINIÃO ECONÓMICA 

p.6gina zz. 

SOS para o Real 
11 Pl.m•• KNI ~·~•rre ~n;n de 

no~utr-.u:.u. J.rT.J..\tollW•' _. o:ononn:a 
N~"Li.:u.t Jl.' ',,hJ J ~f\·cr--:t nrn;a 
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,. ,t~·"·''".: n·"' x~·m~·~,·a . .: an~.h~· 
1''11".1\d 11111.1 11f:.:IJIJ..l ~.!.1 du Jo!.V• 
~."l'lh' t"ITI ;t,:O,. fl't'RI('!\' .:amtlkl, lU• 
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A SR• PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -Item 2: 

Votaçao, em turno umco, do Requerimento n° 769, de 1995, do Senaêlor 
Teotonio Vilela Filho, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo O que D. Ruth vem fazer no Acre?, de autoria do 
Prefeito de Rio Branco- Acre, publicado no Jornal Folha de S.Pau/o, edição de 15 
de maio de 1995. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane"l!r sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

O QUE D. RUTI! VEM FAZER NO ACRE? 

Jorge ViaDa 

A antropóloga Ruth Canloso. esposa do !'l"•idente da Re· 
pública, visita hoje o Estado do Acre. Iuteressanle oovidade. Que 
eu me lembtc. a única primeira-dama que visitou o Acre 116 boje 
foi Danielle Miuemmd. Aliás. nossa lista de visitantes ilustres é 
bem extensa. 

AI Gore. vice-president.e dos EUA. e ootros polfticos. artis
tas e ecologistas ~ mundo inteiro t&n vindo conhecer a tctta de 
Chico Mendes. E D. Ruth. o que estad vindo fazer? Imagina-se o 
trivial: folOgraftas, jantares e solenidades. Nio é esse o Brasil que 
conhecemos'? 

No entanto, nlo sett assim. A presideote do programa Co
munidade Solidária. no Acre, vai se eDCODlrar com ONG e re~
seotações de seringueiros e indios. V ai conversar com um povo 
sábio e trabalhador. E vai conhecer as alternativas que temos cria
do com o nosso trabalho. 

Vert a merenda. escolar regionalizada fortalecendo a agri
culb.ua e lr.lZendo as crianças de volta i escola. V em a reduçio da 
mortalidade infaot.il com o trabalho dos agentes comunil.írios de 
saúde. Terá uma mesa farta DO caf~ da manhi com as famílias do 
Pólo AgroHorest>l. uma experi&>cia municipol de "'forma agriria. 
pela qual400 pessoas deixaram de possar fome na periferia da cidade. 

Para conhecer novas experiéocias em desenvolvimemo so
cial. O. Ruth veio ao lugar certo. Talvez a anlrOpOlogia a tenha 
guiado à região dos altos rios, perto das cabeceiras, onde nasce o 
Brasil e onde se pode aprender muito com o povo. Lula. par exem
plo, tem vindo aqui desde: os tempos em que Cbico Mendes fazia 
as primeiras reuniões em Xapuri. Aliis. Lula es"- nos devendo 
uma visita. Quem sabe uma nova caravana mostre ao nosso PT 
como _s,a.ir da ''lengalenga" ideológica em que se encontra. 

Sim. temos a ousadia de apontar caminhos. Fazemos isso 
potqUe temos buscado por nossa conta as allemativas pan superar 
a miséria que nos impuseram. Na Amaz&:ia. regiio mais rica do 
mundo, a miséria foi fabricada pelo desmatamncto. incentivos fis
cais, rapinagem privada e conupçio pública. 

Diziam que o extrativismo era atrasado e os grande~ projc
tos lrlriam desenvolvimento. Ofereceram-nos o progn:sso. Euunos 
pobres. aceitamos. Em pouco tempo estávamos miseri.veis. Há lu-

gares em que o povo se escoode nu casas, quando chega um visi
tante. pcxque nio tem roupa. 

Mas continuamos tmbalb&Ddo. Nio aceitamos a miséria 
como destino. Nio queremos conviver com o tráfiCO de meninas 
para a prostituiçlo nos garimpos de Rond.Oaia. Nlo nos confonna
mos em ver seringueiros vendendo picolé nas ruas. E fomos à lutL 

A ~feitura de Rio Banco e o mandato de Marina Silva no 
Senado são as expn:ssões poUlicas 00 que conseguimos fazer. Nos 
alicerces. temos- uma rede de ONG. na cidade e na floresta, procu
rando o caminho do desenvolvimento suslenlado. DO qual a Ama
zônia possa evoluir pennaaec:endo A.tiii.Zbnia. 

No Brasil. pouco se sabe de DOSsa luta. No início, só enc:on· 
trames financiamCutri no exterior, com lemivel capilal estrangeiro. 
Aliás. quando nossos avós chegaram aqui, vindos do Nordeste. fo
ram trazidos por companhias inglesas de navegaçio. Aqui na 
Amazônia estrangeiro mesmo ~ o capital uacional. que só tem co
ragem de aparecer escoltado por substdi01 estatais. 

Aos poucos. fomos tulizando DOSAI e:r.periênciu. Com a 
Prefeitura de Rio Bnmco fmalmente estabelecemos parcerias com 
o governo fedenl. Basa. Sudam e a Suframa. Hoje temos um elen
co de propostas a oferecer. 

Por isso, quando D. Ruth Cardoso oos di a boan. de sua vi
sita, podemos dizer. sem urogincia: o programa Comunidade So
lidária pode cmiquecer.-se com a nossa experil!ncia. 

Pode causar surpressa essa disponibilidade. de u~ prt:feito 
do PT. para colaborar com um programa do governo. E simples: 
não n~ incomoda a soidariedade de uma parte do governo. o pro
blema é malvadeza da oull'a puU:. 

Todos sabemos que a política social do governo ainda é um 
campo aberto de indefmições. Apesar d-. luta heróica do Betinbo. 
da Açio pCla Cidadania e agon do Commidade Solidúia. o com
bate à mism& aiDda nio ~ uma decisio da naçio. muito mcoos do 
governo. A falta de politicas consistentes tem sido dunmente criti
cada. e não s6 pela oposiçio. 

O que falta. mais que uma campanha ou polit~ "compcn· 
satórias", é uma decisão iDtima, ca.-z de IWdar procedu:neotos bi 
muito tempo arraigados. Por exemplo: apenas 16% das receitas tri
butárias relDmam nos munidpios. Ola. alo sabemos hi muito 
tempo que descentnlizar é a soluçio? n foi dito e repetido: as 
pessoas não manun na Uniio. mas nos municipios. 
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A inflaçio. ~ quase zero. Pa.rab6ns! Mas, c daí1 A mi~ria 
continua alta. Nas ruas do Rio e São Paulo o mercado de drogas 6 
disputado a Bala. A estabilidade me !!etária é um meio. não o run. 
alguém ainda lembra disso? 

Para nós. oa Am.a.zônia. essa miséria tem origem num ·mo:. 
delo desequilibrado de desenvolvimento. Eswnos buscando altmuli
vas. Todas elas aPJD.tam Jml. uma mudança no &tido bnsilciro. 

Queremos um nOvo fedcn.lismo, ~Wefmindo funções de 
Estados c toUDicípiOs. Queremos uma nova politica de desenvolvi
me"nto regional. especialmente atrav~ do 8asa. Sudam e Suframa. 
Queremos, da Comunidade Solidária, oque-estamO!dcndo: SO,f 

riedade. 

Estamos fazendo a nossa parte, sem '1enga.leaga" ou "·'lbe
nhenhém". Temos ....,!lados pora moouor. E CSia!Dos CODieDieS que 
O. Rulh Cardoso tenha vindo nos coahccer. Coisa que. aliú. o presi
dente pmcisa tam~ fa.zcr, junto rom seu:s: ministros e USC30I'es. 

Querem governar o Brasil? Eotio saiam de Brasília. Dei
xem os galhos secos do fisiologismo poUtico c venham pua as raí
zes sempte vivas da sociedade. Conheçam as nomstas. as monta
nhas, rios. litoral, cerrados. 

Aonde chegarem. aí estaremos, trabalhando. 

A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 783, de 1995, do Senador 
Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo Dia da Mie, de autoria do Jornalista Paulo Sant'ana, 
publicado no Jornal Zero Hora, edição de 14 de maio de 1995. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

DIADAMÀI! 

A pedido do iml"""""' loilono, np:blito bojo I cn!aica quo 
eocmn ao clio 9 elo maio do 1993. . 

Nlo .....,.,. o t!ado DO siqullr. Mie 6 uma 16, ofimlo o 
ditado. E odlo muito clillcil quo o1Pm voloriD IDiiJ a fipno da 
mio quo eu. quo olo a tive. Havia dois IDOI _. -• 110 
muDdo, quoDdo miDha mio _,_Do 16-c6 IOdu u miDbu 
10teizu slo dovidu l oua oull&lcia. Sa-lbi um ICpola -
po< Dlo a""' coabeciclo o Dlo mo ""'...-qualquer
lo~dela. 

Como IDO rumam •IDI fu.D falta 01 MIJS Ql~ CDID U 

minbu zcuJU. oc DXIUI saparoa. o IDi!U v..r du madnlpdaa, a 
míDbosoúdo. 00 IDIIIII!mpoooo- U &>CiOiXU,O a.l fumor ct. 
~ 

AI vezes cbeao o - quo ,_. Wlppomo 6 u-.,.,. 

pulslo ·- ---- doproua • doflllili-• """' .... lmagiDo-& daco e lenll, despodjndo.oo do mim todol oo cliu l 
porta, &IJIUSlilda pela miDba ckiDca. ''"'Uth com OIIIWIUI m. 
vimedal, Doido e posmoda oom os periaoo que ,... rcadam, oca· 
leatadon o ftiC!Oilliva cliuto du miDbu ""-• doca. c:txx...a o 
solid.iria com aa meus b "M 

Quero-o oom toda f<X'ÇI do _, cxnçio, ..., abor -
ela foi. sem auacater ICII.idoo SCIU aJ'qo.IIIDta' paardadoo mm 
du suu palavru. 

Amo-a pela mo IUifDcia. adoro-o por ... vazio que mo 
cen;QJ na vida e me irnp(tl tado 01 meua defoit01, culpadal di: 10-
dno oo mou1 pocadoL 

Quc:n:ria-a ,ÍWIID I mim aeate dia. Dlo- via.. la, QUO ola 
moraria oilripl0riamoa1e oomiao- Iria illuad.6-la oom """'' boijoo 
O llsrimu do lj!I'O'l . DID, Ollcb«ia-a do pMG!IU, U coi .. 
mail sil!lpls e Ollimllivu que •aradam u miei. Ftearia lo .., 
lado ... nDIOIDdo o dia o flria quotio do odcrmoc:er colodo l mo 
pele, l aoile. do loiiD COIDIIm do filbo oom o miL 

Diria quo bldo quo coasoaui ..,. dovido a ola. B tudo que 
Dlo tmba olcoaçac'o,. vida era poriA-la~ .... I ·•, Clulifica. 
ria-a como mandad(i de -Desus ~n r.Jtl:ir minha alma. qnla pmtc
tora dos meus caminh~. farol do meu Nmo, refúgio da mi:nha in
cert<ZL 

Pegaria .. DO colo e a elegeria mi.M.a eterna namorada. cria
doia do meu possodo. compona do meu presente. companheira do 
meu futuro. 

SinlO que fallaU rudo, J'O'" ler me r~II:Miu e ln. I·!C4·urlfin ~lll<" 
ado intoc6vcis todas u racrvu de, meu amur. pnr nAn teor r• .. bdu 
pre:d·lo a ela. Que estranho. hoje~ o dia dela! MM '-'nn~n'? Si!!: lo· 
doi 01 meus dias rc:nm sem ela! 

No dia dela. que me ccaaram era boa c religia&a c por isso 
deve eaar poárlC.I ao lupr doo eleitos- o eu queria me aproximar 
dela o dize< bem boixiabo DO seu ouvido. bem maaso o bem l'un
do: ''Mie. eu le aQX) taDtD que uem a ma mais compleca ausátcia 
jomai& mole>l<:IJ • mteasidado desre amor. 
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Quaato mais tu me faltas. mais eu te adoro. Espera aí. 
daqui l pouco n6~ dai5 vamo~ -na!. acalorar num ahraço de eter
nidade. pmquc I; impn!C~dvel que a agente: niin M: lnp- nt~tõi~ 

adiante. nada leria seu tido se nlo fosse assim. H JK'rque tu c:r; i~
tes. embora pareça nlo leres existido. é evidente 'fUC a minha 
vida rem se11tido". 

A SR" PRESIDENTE (Emitia Fernandes) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 807, de 1995, do 
Senador Ernandes Amorim, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, de discurso pronunciado da Tribuna da Assembléia 
Legislativa do Estado de Rondônia, pelo Deputado Estadual Francisco Sales, sobre 
o Projeto de Lei da Nota Fiscal Avulsa para Uso no Garimpo, após publicação 
no Jornal do Brasil, edição de 7 de maio de 1995, de matéria intitulada Rond6nia 
protege contrabando de Minério. -
· Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, 
Imprensa, 
Minhas Senhoras, 
Meus Senhores, 

Discurso proferido pelo deputado 
Frtlnc/aco Saiu 
t• Secretário - Assembléia Legislativa 
Estado de Rondônia 
em 09.maio 1995 

Mais uma vez. vemos interesses financeiros de 
grupos poderosos, se posicionarem contra o Estado 
de Rondônia, buscando, através de campanhas 
difamatórias, manterem suas atuais situaçõe~ de 
usurpadores das riquezas de nosso estado. 
Falo desta feita, da campanha encetada por um ex
funcionário da Empresa Mineradora Paranapanema 
contra a emissão da Nota Fiscal Avulsa para 
Minérios, que foi aprovada na última semana por 
esta Casa Legislativa. O senhor Elmer Prata 
Salomão, atual presidente do Departamento Nadõnal 
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de Produção Mineral (DNPM), que for por muitos 
anos, geólogo da empresa Parapanema, usa como 
pretexto para seus argumentos, que o estado sena 
responsável pela legalização do contrabando de 
minérivs do estado de Rondônia, especialmente a 
cassiterita. -

Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, 

Antes de entrarmos no mérito da questão, em si, 
gostaríamos de repassar que a situação vivida Pêlos 
garimpeiros, verdadeira força de progresso na área 
mineral do estado, foi e continua sendo 
insustentável, pela ação devastadora produzida pela 
empresa Ebesa, no garimpo do Bom Futuro. em 
Ariquemes. Esse grupo minerador, ·~sande do aporo 
desse cidadão que se diz brasileiro e defensor dos 
interesses da Nação, pratica os mais absurdos ates 
contra os direitos dos cidadãos livres desse pais 
Usando de milícia anmada, constrange até â classe 
mais humilde dos mineradores, que são requeiros, e 
dão a desculpa, a mesma usada por esse cidadão do 
Departamento Nacional de Produção Mineral, de que 
isso serve para evitar contrabando. 
É um absurdo qualquer afirmação nesse sentido, 
quando sabemos que os maiores desvios dêdivisas 
são feitos, não pelos pequenos e humildes 
trabalhadores, e sim pelos grupos poderosos, não só 
na área de mineração, mas em todos os segmentos 
económicos de qualquer país do mundo. 

Mas, nobres Pares, não foi com surpresa quevimos 
a notícia publicada no Jornal do Brasil sobre o 
posicionamento desse senhor. Ao iniciarmos o 
trabalho em prol da aprovação do Proj·eto de Lei 001/ 
95, que versa sobre a emissão da nota avulsa para 
minérios, já sabíamos de antemão que os interesses 
contrários se levantariam , usando de todos os 
recursos disponíveis. Porém, meus caros pares e 
amigos da imprensa, como todo verso implica no 
anverso, essa moeda jogada pela troupe mineradora 
multinacional, mostra o grande interesse pela região 
de Bom Futuro e a grande perda que representa a 
quebra do monopólio por parte da Ebesa. Atualmente 
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ditando as regras ('~;>r:;~ is 'Jara a cc:-.. ,_, _:z:.-~;ão do 
r:.w.:.:.:ic, 3 empresa não consegu~ aomltir livre 
negociação de preços, já que c.om ~ ~'ot~ t•.vul<.u ·. 
COmét CiO =:'-Ode i"~ Ser Jcit(J rc,·.,.., r- ·..:;(1 t u.f;!;-;, '. • 
g.-=:tr1rnpeir~ -~n··endel_, ~~~u ameaça c-·~ -n·:-r .. ~:~ f'í~~c~ 
corr0 ocorn:: atualmen•,. 
Gos""';"rrlus de 1embrar ao ~cnhor Elmer Salomão, 
quando ele afirma que a Assembléia Legislativa de 
Rondônia instituiu o contrab:mdo legal de minérios, 
que 12 (DOZE) estados brasileiros .já institUJrâm a 
Nota Avulsa de Minérios e nem por isso foram 
chamados por esse cidadão de coniventes com o 
contrabando. Acreditamos que deve-se ao fato da 
Paranapanema não ter interesses nessas regiões, ou 
mesmo de que as autoridades daqueles estados não 
se curvaram diante do poderio multinacional, Õ que 
esperamos sirva de exemplo ao nosso governador 
Valdir Raupp, pessoa voltada para o bem estar do 
povo de Rondônia. 
Por outro lado, queremos crer que o senhor Elmer 
Salomão não tenha conhecimento desse fato, o que 
também nos deixa à vontade para sugerirmos que 
ele peça exoneração do cargo que ocupa 
indevidamente e volte para o seu meio de vida 
original que é prestar desserviço ao nosso pais, sob 
a égide de uma multinacional. 
Finalizando, Senhor Presidente, Sen'fiores 
Deputados, 
Conclamo aos nossos representantes federais que 
unam suas forças, a exemplo do Senador Ernandes 
Amorim, não em defesa de uma lei projetada por 
esse deputado, mas sim em defesa da população 
trabalhadora e sofrida de Rondônia, para que os 
reais valores e direitos do trabalhador possam ser 
preservados. Que os atos de omissão que fãnto 
prejudicaram as famílias rondonienses e rondonianas 
em tempos passados e atê recentes, não tornem a 
acontecer. 
Que nós possamos nos orgulhar de um estado que 
detêm um alto potencial mineral, administrado por 
pessoas preocupadas com seu desenvolvimen1'o e 
em prol do bem estar de toda a população. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Obrigado. 

00305 
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A SR"j'.RESIOFNTF_(Fmjlja Fernandes}_- Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 829, de 1995, do 
Senador Erriandes Amorim, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, de discurso pronunciado, da Tribuna da Câmara 
Municipal de Porto Velho, pela Vereadora Nilce Casara, intitulado Integrar para 
não entregar. 

Em votação. . Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados . 
(Pausa) 

Aprovado 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

INTEGRAR PARA NÃO ENTREGAR 

Estamos a dois anos e quatro meses de mandato, onde 
nossa tónica sempre tem sido, trabalho e determinação, uma dedicação séria e 
honesta. Grande parte de nosso mandato parlamentar está sendo ded1cado a 
esta dupla tarefa; elaboração de projetas essenciais-à criação de mfra 
estrutura sólida e viabilização de meios para executá-los em nosso Mun1cíp1o. 

O Estado de Rondônia e o Município de Porto velho. 
conv1vem com uma grave questão litigiosa que parece não ter fim. A questão 
da "Ponta do Abunã" envolve diretamente os distritos portovelhenses de 
Extrema, hoje Tancredo Neves e Nova Càlifórnia. Quem de nós não conhece 
os problemas derivados desse litígio ? 

A" Ponta do Abunã" envolve Abunã, Fortaleza do Abunã, 
Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, que pertencem ao Estado 
de Rondônia geograficamente, historicamente e legalmente. Não há o que 
duvidar ou o que se questionar. Isto é fato. Mas também é fato que a 
administração pública municipal, ao longo de várias gestões. 1ama1s deu 
àquela região, principalmente Extrema e Nova Califórnia, a atenção dev1da. 
seja política, administrativa ou social. Talvez pela distância física que a 
separa da sede do Município . Nova Califórnia dista da capital do Estado . 
Porto Velho cerca de 350 Km: porém temos que admitir que a distância entre 
sede e distrito é muito grande. Extrema está localizada cerca de 33 Km de 
Nova Califórnia e a 317 Km de Porto Velho, outra distância considerável. 
reconhecemos. 

Todavia, isto não justifica o abandono a que foram 
relegadas. E é assim mesmo que toda comunidade se sente, abandonada. 
Como se não bastasse é assim que nossas autoridades os fazem sentir-se. por 
omissão, pura omissão. · 
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Mas o que representa esses dois distntos para o contexto 
económico de Rondônia ? Depende de ponto de vista. Depende de vontade 
política. O Distrito de Extrema possui rede de comércio própria. de boas 
proporções, com uma população estimada em 5.000 habitantes na área 
urbana. E; essa população vive sem saber ao certo quem são seus 
administradores. Se o Estado do Acre ou o Estado de Rond6nia. 

A mesma coisa acontece em Nova Cailfórnta. Nessa 
comunidade o comércio é um pouco menor do que em Extrema. sua população 
urbana também é menor. Mas em ambas vilas, observa-se uma coisa em 
comum: a ausência de Rondônia do ponto de vista institucional. 

Foi por isto que o governo acreann literalmente invadiu 
aquela região em 1987. Tanto que em maio desse mesmo ano a situação 
agravou-se a tal ponto com a atitude da Vice-Governadora então na 
titularidade do cargo, em ocupar a "Manu Militari" as duas localid~des. fechou 
a fronteira rondoniense, tmplantou em nossas terras e em nossos prédtos 
públicos, instituições do seu governo e sobretudo ocupou nossos postos de 
fiscalização e arrecadação. 

A atitude do governo acreano encontrou respaldo Junto â 
maioria da população, e só ocorreu em razão do abandono que a 
municipalidade relegou aquelas duas importantes vilas. 

Foi necessário , nesta época, que o Governador Jerónimo 
Santana despachasse cerca de 400 soldados da Polícia Militar para aqwela 
área, que felizmente não chega_ram ao confronto armado com a policta 
acreana, mas que levou â intervenção do exercito, que enviou um contigente 
para intermediar o conflito. Ao mesmo tempo o Governador Jeràntmo Santana 
acionou a bancada de Rondônia para inserir na Constttutção de 1988. 
dispositivos que garantissem a posse da região para nosso Estado E asstm fot 
feito. Como podem ver, até a Carta Magna da Nação resguarda a Rondànta o 
direito à posse d8(luela regiio. 

Mas o Acre não desistiu, não respeitou esses dispos1t1vos 
constitucionais, e Rondônia at6 hoje, continua relegando aqueles distritos e a 
região de um modo geral a terceiro e distante plano. 

Em 1994, quando da Instalação do Congresso Revtsor a 
bancada acreana nlo perdeu tempo. Sua primeira ·proposta da reforma 
constitucional foi uma emenda que visava suprimir os dispositivos da 
Constituiçio que garantem ao Estado de Rondônia a posse de Extrema e Nova 
Califórnia. Por ai podemos verificar que o governo acreano não acetta 
devolver a regilo. 

Foi o então Deputado Federal AntOnio Morimoto quem agtu 
a tempo e requereu ao Relator do Congresso Revisor a não inclusão das 
emendas da bancada acrea11a. Ao mesmo tempo, acionou judicialmente o 
Governador Osvaldo Piana responsabilizando-o criminalmente, por omissão na 
questão Rondônia/Acre - " Ponta do AbunA ". 

Diante dos fatos, Senhores, podemos ver o quanto é grave 
esta questAo. 

00307 
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Hoje, o Congresso Revisor está de novo em 
funcionamento. O que podemos esperar da bancada acreana ? O mesmo 
posicionaménto de antes, é claro. Diante isso, convém que o Governo de 
Rondônia esteja alerta e que acione a nossa bancada no ·Congresso. 
Senadores e Deputados Federais, afim de que se,am evitadas 1ncursões como 
as que foram tentadas no ano passado. 

. A Câmara Municipal de Porto velho, não cruzou O,S braços 
Através da Cornissão Especial de E;studos - "Ponta do Abuni", instituída pela 
Resóluçio n• 005/CMPV-93 aprovada em 27/08/93, se fez presente na reg1ãq,. 
levantando subsídios para pressionar o Executivo .Municipal a tomar ações 
práticas para Extrema e Nova Califórnia. 

Senhores, a questao da "Ponta do Abunã" é grave E 
Quanto mais o tempo passa aumenta ainda mais a crise política na região O 
governo acreano, passando por cima da lei maior do País, mantém-se firme 
na regiio, cadastrando eleitores, documentando as pessoas; possui agências 
bancárias, soldados, escolas, professores, postos de arrecadaçio e 
sobretudo, está mais próximo e tem maior interesse. 

Da mesma forma, o governo de RondOnia. ·desprezando a 
lei maior do país, continua sem agir definitivamente na regiio. Por aue? Sim . 
perguntamos porque o desinteresse, se a reg1êo é rica, com uma das melhores. 
terras para agricultura do Estado, com área plana, excelente para plantiO e 
pecuária. 

Em recente e rápida visita do Governador Valdir Raupp, a 
Fortaleza do Abunã, reuniu-se com uma comissão de lideranças de Extrema e. 
Nova Califórnia, que lhe entregaram pedidos de soluçio para vários casos que 
afetam aquelas comunidades. Foi também convidado para conhecer de perto o 
sofrimento das famílias da região. O governador aceitou e enfatizou: ·vou 
convidar o Governador acreano para participar comigo desta visita. Espero 
que aceite, pois sei que ele também tem o meu pensamento. A disputa 
Judiciária, a querela não pode servir de desculpa para o abandono em que as 
pessoas estilo vivendo. Não podemos é aceitar que esta situaçio continue 
sendo empurrada com a barriga, fique para as calendas. Cabe ao JudiCiário 
Federal se manifestar numa rápida decisão final. Num momento em que até 
Países fazem acordos sobre questões para pOr fim a conflitos. como aconteceu 
recentemente com o Peru e o Equador, estados brasileiros, como Rondõn1a e 
Acre, não podem deixar de buscar o entendimento." 

É hora de mudarmos esse quadro e, conforme precontza a 
Constituiçao Brasileira, assumirmos de fato e de direito a posse da "Ponta do 
Abunl". E chegado o momento do Poder Público Rondoniense. Governo e 
Prefeitura Municipal de Porto velho, se fazerem presentes na reg1ão que desde 
a Criaçio do Território do Guaporé, em 1943, nos pertence. 

Conclamamos o Sr. Governador Valdir Raupp, o Prefeito 
de Porto Velho Sr. José Guedes. os Senhores Senadores da República. 
Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores de RondOnia para se 
fazerem presentes à Sessão legislativa da Câmara Municipal de Porto Velho. 
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no dia 26 de maio da 1995. nos distritos da Nova Calif6mta, pela parte da 
manha; em Extrema no perfodo da tarde e em Vista Alegre do Abuna à notte 

A soberania do nosso Estado é um património inviolável do 
povo da RondOnia. 

O bem estar do povo de Extrema e Nova Calif6rnta é 
responsabilidade de todos e nosso principal dever. Para conquistá-lo. 
contamos com apoio dos que confiam na esperança e na ação política madura 
e conHqijente. 

Acordos sim I 
lngertncias jamais pertimiremos. 

~-:? 
~-4-

Vereadora Nli:CE CASARA 

A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) - Item 6: 

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 867, de 1995, do Senador 
Humberto Lucena, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo Transposição: a hora é esta, de autoria do Senador 
Lúcio Alcântara, publicado no Correio Braziliense, no mês de junho do corrente ano. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

{Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Transposição: a hora é esta 

Le,·antamentos tém indicado 
que. •• lonJo da históna. o Sor· 
rJeste somente se beneficiou de 
tnJcJ,:lti\'IS JOvemamencais sob o 
1mpa"o ciramáuc;o de prolonaa· 
d•• ,.., ... com • cnaçlo ele ófllol 
e a voabolizaçlo de pralfalll~. Os 
momentos da cnaç4o elo Departa· 
menta Nacional de Obru Contra 
•• Secas. Banco do Sordoste do 
Bra>d. Supenntendbcia de Dt· 
<en>olvomento do Nordeste. Com· 
panhta de Desenvolvimento do 

Lúcio Alc6ntoro 

Vale do Slo Francisco e proar•· 
m .. especificas. como o Pólo 
Nordeste. confimwn essa tese. 

:--esse senudo. ht uma poslllla 
nova no ttawnecto da queslio re• 
''anal. Sur&ido com evid!ncia 
após a seca· de 1993. o projeto de 
transpos.çlo ele tauu de Rio Slo 
Francisco pua quatro eslldos de 
Sordeste sobreviveu. U cbu.vu ir
reJulares do ano se&uinte els 
boas condiç6es que ati aqui nos 
apresenta este 1995. em meio a 

tanta.• esperançu foljadu com a 
eletçlo do preSidente Feruaado 
Henrique Cardoso. · 

Esse projeto constitui-se em 
açlo esttaté&ica da maiOI' relcYU
cta. dentrO ele um- tllfoquo IIII 
proce•so de 1erenciamento illte• 
arado du baciu bidroldftcu da 
reaolo e de olilllizaçlo dos seus 
recursos lúclricos. i'ropjcjad. au
ma extensa troa do Ceart. Rio 
Orande do Norte e Paralba. uma 
bue física ao descavolviJuato 
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:lustcntável. que ex.iac atividada 
produ!lvas de elevada densidade 
de água. A ll"&DSposiçlo I! a alter· 
nativa c:apu de useaurar a mobi· 
I i zaçlo dos investimentos aeces• 
sános àquele deseDvolvimemo. 

Alguns. menos seaslveis aos 
desequillbrios reaio!Ws como fa· 

. tor do nosso auuo &lobal, arau· 
montam com o alto custo do pro
Jeto. Pois aós. ao coalrirlo. c:oclli
deramoa a austncia do JICOjefo um 
escandaloso despenllao. Somal
te com a seca ele 1993 o Tu~ro 
Nacional sastou USS 2 bilhões 
com programas de cmcrg~ncia -
salúios mínimos para lavradores 
desocupados. distribuoçio resular 
de alimentos. carros·ptpa distn· 
buindo oaua em centenas de loca· 
lida.des. sem que houvesse retOmo 
daquele valor em obras perma· 
nentes e ainda possibilitando inú· 
meru fraudcs. desvios e uso clei· 
torai de IJoo vultosas somu. 

Por outro lado. o projeto de 
transposiçio prev~. em sua fase 
inicial. pouco mais de USS I bi· 
lhio. muito menos do que I! capaz 
de produzir em generos alimeaú· 
cios. empregos din:tos e indiretos. 
e capacidade de reversio nos ap· 
dos ladices de misl!ria absoluta. 
sobretudo nos períodos de seca. 
quando u óreu beneficiadas pelo 
projeto poderio aair como fator 
de desceaualizaçio das corrnti!S 
rniaratóriu que hoje ameoçam a 
nossa capacidade de 1ereacia· 
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mento equilibrado do desenvolvi· 
mento ~ nas priftcipais capi
tais da replo - somente em For· 
!aleza suraem 80 favelas por ano. 
seii!IDdo estudos credenciados. 

í!; abomidvel. e mal informa
do, o arpmeato conlrirlo ao pro
jeto que ale11 reduçlo aa capaci
dade de produçlo de eaer1ia da 
Chesf aa hidrell!trica de Paulo 
Afoaso. pois inverte por complelo 
a ordem de prioridade das neces
sidade~ tmm•nll que supõe o uso 
prioriWio da ipa para cODIWDO 
e. secuadariameatc. para a Pftldu· 
çlo de alimeatos. All!m disso. a 
vazio ml!dia que se pretende aa 
primeira Clap& do projeto 6 ... 3 ... 
proporçlo inferior l mar1em de 
erro dos mais acuradosml!todos 
ele aferiçlo do Cllldal. 

Mais ÍlllpOI'WifC I! que -
aos dois ou uh aaos cnticos ela 
Cid& d6cada • que sert 1n111p0110 
o volume millimo provisto ao 
projltO. Mesmo usim. •"• M 
conapoacler a uma aúlúta&,.. 
pesçio do caudal. a recirada ..-. 
mL nos anos críticos do serN·úi· 
do. se dará em períodos em que e 
sianaficanva a probabtHdade de 
que a vazio do Rio Sio Franc•sco 
esteja actma de sua média tustôri· 
CL de acordo com a leitura retros· 
pectiva das variá\·eis meteoroló!J· 
cu. 

Mais bem. intencionada. mais 
iaualmente mal fonnada. é a opt· 
nilo dos que recetam por impac· 
tos ambiencais nes:ativos. São há 
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tais riscos. Há. isto s1m. uma van
tagem na localozaçio do ponto de 

..f&ptaçlo enue duas grandes bar
ragens. Sobradinho e ltaparâca. 
pelo benefício de anular impactos 
de alteraçóes momentàneu. face à 
proporçio desprezível de ãaua. a 
ser retirada. 

Nesse 1ocante, hó que se reual· 
tar um enonne beneficio de ordem 
política que o projeto ll"ará. Ao va.
lorizar o Sio FranCisco como ele
mento cenual para o desenvolvi-, 
mento sustenttvel de vuw óreas 
de uma regilo onde I! IPJaatesco o 
desafio da sobreviv~ncia. o proje· 
to seri um visoroso elemento de 
pressio para que a bacia tenha 
uma Jestlo ambiealal compaúvel 
com sua importlDcia como um 
dos mais relevantes pauimõnios 
naturais do tenitório nacional. 
toriWido prioriWiu a proceçlo de 
suu nuceates e a recoastiNiçlo 
ele suas maw ciliares. 

O presidellte Femanc1o Hearique 
Cardoso teiiiiDIIIifestado sua deci
sio de cumprir a promesaa solene 
que proclamou aos palanques do 
semi·órido dot realizar esse projeto. 
Estado& que. como 01 per ele bene-
6cisdoa. coabecem o drama da se· 
ca. devem postaMO solidanamente 
e permitir que tambl!m nós possa
mos receber as bl!nçios fecundas 
do "Velho Chico". sem prejuízo 
para os que dele i' retiram enerpa 
pca O susteniO de SUAJe!IIL 

A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) -Item 7: 

Votaçáo, em turno único, do Requerimento no 876, de 1995, do Senador 
Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal da Mensagem do Embaixador do Brasil em Portugal, Dr. Itamar 
Franco, às auto~idades e ao povo de Portugal, ao desembarcar naquele País para 
assumir~ seu posto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 
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É a seguinte a matéria cuja transcriçAo é solicitada: 
\ 

Chago 4 Li.ibC.l p:a.r.il ~:,u.al.z.&..• t.~~a.lh.;, p.;;,lJ.t.i.:~ 

~ d~r,toul.it.l."~,:;, cm _.,.;,.»lo d.'"' l.I~4l-'~'.-L.~ru . .:.a.., :illi\)Ul~:r: p.l·r:• o 
BL"ü!i.J.l. C.J~uu ~<~a,lJ.CW: ~unhO rep~t..•Ur...t, a hll.l.u••..:.-. do 
r.:"I~.Ja..:t: r~!l.õ\ÇÔ.;t!ll 1•.aQ f>Odc s•r cnter • .:lid.l. l=o'~lo.s 0.1:1.tér1.Y~ 
~au&t3. o quo·nolas importa, maia do que oa·negôo1.~~ 
quo poa.sa.mos fazer , e: ~o• int.c:css•• comuns que 
tenhamos, é esso cie~tino quo c:onat:uimos, em nos•o• 
antep~•sadc•, sem cuja ousadia a face 40 mundo 
cont•mpo:r:lneo nào se.~: ia. & ar..ct•ma. Nlo no a pCiàomoa 
ne<;Ja:r, brasil.ei:o.a • pnrt:11gu .. s~s. como irmlcot par:a 
~.mpr•, na tran•cendinoia do t .. mpo. 

Sou hoj• embaixado:r do B:raail. em Liaboa e, eomo 
~al., s•quirei as.normaa e procedimento• de wa Chefe de 
Mi•slo. Esparo.qua a minha presença em Portugal. ~ aa 
at:t=4ad•• que aqui dea•nvolverei diaaip- qua1squar · 
dúV1daa quan~o a iaao. Tenho a abaoluta con~eçlo d.e 
quo, com a eolal:>oraç:4o da• autoridade• portugue•a•, aa 
·ra1aç:6ea- entre oa noaaoa doia. paiaea con~iaua:rlo sé 
zObuatecando, como vifth~ r~ateeendo·•• noa ~ltlu~• 

.JõMRO•· . 
S1ntO•I!,IO IIIUt~o aleq:r• por oatae 0111 t.iàl>o:.,. 

al\tra. UU.po, ~ " delag"""o· do G<.varno lll:&ail•:l..:o, 
dapoia de o Sonadó da República, ·onde repnsente:ll· o 
Estado do Mina• Gerai• durante 11 anos, ter aprovado 
manaagea do Prea14enta Fernando Bonriqua Cardo~. 
indicando o meu nome para .. a honroaa . miaaào · d• 
emb&iX&do~ jun~,ao govwrno e ao povo; de Po:rtugal. 

""lza· Olltcaa t.aro ... u ·4.,Q"· ewàpziz•l - t..i .. boa 
aa~à a d• dar continuidade ao projeto da ccmunid.ade 
dos Pai••• de Lingua Portugueaa, inicia~iva de mou 
Uov.rno du:r~nte a preaonça am L1abo~ do meu ~m1go e 
gr~nd.o braailoiro, Emb~ix~dor Joaa Ap~roeido de 
Olivei:ra. 

Ao de•embarear nes~a bela cidade, lem~~~-me do 
.harbieo povo de T1mor-t~ste, em aua di!icil, maa 
glorinaa, luta pala autonomia nacional. ~a!i~ o que 
~amp~• d~aae, cgmo p~ea~Cente 4a ~pública, em favo~ 
Ll;r- autoc1ctermin:.açio do poVO han.",o d:.quele lnnginqtiO 
l.~cr.it·'"•''\.0 .. c.;.n'l" ,.,,.. [IOI:t.U')Utll•...,• ttaixilram. :"·- .... r.•ntf't.S. 
d.~~~t aua h'•vura o d• au.a t6'. 

Quero, da mesma form", aiqnitJ.ear a m:i.nha 
·grande am1•acte e IJI'at1clao poa.soal ilo·Pr .. me1ro M:&.nia~l:o 
Cavaco Silva e ao Pr•atdente MArio Soar••· tftqQan~ 
vive:r eatarl presenta na m1nha alma o eonfortft de aua 
aolidar1e4acto, em 1110ment0 de dOI: em Cazt:aqena, quando 
~oloroaa etreunst•ncia obrigou-me a adiar ~iagom que 
fal'i~ a L:l.aboa. SoUberam a~os •~ton~•~ • inten•t~ad• 
4e meu ao!rimento • tudo ~1zor~ para dar-mo aa for~ao 
paz:a o confronto coa o deatino. lô em noaso idioma 
ccmwa, coa a sua fox-çza de •mo~lo • ateto, podeii'Oa 
t:ran•mit1z:, nostaa horas, o qua no• vai n~ alm~. 
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A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes)- Item 8: 

Votação, em turno único, do Requerimento no 1.016, de 1995, do 
Senador Carlos Patrocínio, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado Vale a pena vender a Valel de 
autoria do Jornalista Hélio Fernandes, publicado no Jornal De Ojho na Congre:fso, 
edição de 20 de junho de 1995. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Vale a pena vender a Vale? 
' ... .. .. 

E •clareceado a opiDiio pública, com• 
pletameate dnlaformada pela 

mlifla da comualcaçio. Telnldo, jor• 
!laia, re•btaa e r6dloa aerdudo a 
multlaaclouab. 

-1 - Só de reervas, a Vale tem l trilhlo, 
.700 bilhlies de reais. Isso num primeiro 
-levantamento. 

l • De uma certa forma. a Vale hoje ' 
aluda mala lmportaute do que a 
Petrobraa. Nio· podemoa eutre1ar a 
Petrobru e multo meaoa a Vale. 

~ -A Vale 6 a maior empresa de mineraçlo 
l1o mundo. Tem navios, ferrovias, portos, 
'úma estrutura que alo se poderia coas· 
truir ou montar em :1.0 anos. Quanto vale 
isso, sem coutar com •• reservas do 
subsolo? 

4 • Preparaudo o terreno, o mlnlatro 
Serra, aflnaoa o 6b•lo: "Nio podemos 

. nuder a Vale sem eatre~ar tamWm 01 
mlaErloa de aua propriedade". . 
5 • O próprio ministro reafirmou: "Vende
remoa a Vale por :1.0 bilhlles de reais, amor· 
ti:uremos ·a divida interna, e pagaremos 
muito menos juros". Por q~ eatlo nlo 
reduzem logo os juros l metade ll deixam 
a Vale em paz? 
6 • Resenaa da Vale em mlaErloa, e 
qaauto tempo durario euu rue"aa, 
uum lnaatameuto que eat4 aluda multo 
aqufm da nrdadelra realidade. 
FERRO • Reservas para 540 anos 
BAUXITA - Reservas para 187 anos. 
MANGANtS ·Reservas para 185 anos. 
OURO • Reservas para :l.S anos. 
COBRE • Reservas para :1.4 anos. 
CAOLIM • Reservas para 350 anos. 
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7 - Entregar tudo isso e receber em troca 
(se ~ que receberemos) apenas 20 bilh6es, 
~ o chamado crime hediondo. Pois estare
mos condenando todo o povo brasileiro l 
mis~ria mais terrfvel e mais duradoura. 

8 • Vender a Vale, entrecar a Vale, 
privatizar a Vale, ' o primeiro pano 
para a Internacionalização da Amaz6· 
ala. Todos estão de olbo na Amaz6nla. 

9 - Doar a Vale, ~doar Carajb, o Porto de 
ltaqui, a Baía de Sio Marcos, entregar 
t!ldas as riquezas estrat~gicas dos estados 
do Maranhlo e l!ari. 

10 • Abandoaar a Vale, entrec6·la para 
as mnltlaaelonala,' abrir oa HCaaearar 
deflaltiYamente aa portas do BraaU. Nle 
' procreao ' retrec:eaao. ... 
11 -A Vale~ a maiorproducora e exportadora 
de miamo de ferro do mundo. 

(À Comissão Diretora) 

Publicado no DCN-Seção II, de 1-7~95 

11· Maior produtora de olll'Ó da Am'rica 
Ladaa. 

13 - Maior transportadora de càrga ferrovii· 
ria do Brasil. 

14 • Só em 1994 a Vale teYe 11111 laero 
lfqaldo de 546 mllbões de reaJa. 
15- Em 1994, a Vale cresceu 144 por c:eat;.. 

1' • A Vale 4! a maior exportadora do 
BnaiL 
11 -A VaJet pcop· :Jflwde u podal impcAIIiidltS. 

18· Só o Braall perdefaatUticamate coa 
a nada oa doeçio da Vale. 
19 • As multiuacionais serlo u lf&lldes 
favorecidas com a cm.ç1o da Vale. 
20 • Vader, doar - priYadzar a Vale 4! 
crime de leaa•P'trla. DeYe serpaaldo
a peu de morte. ladepadate do fato de 
sermos coatra a peu da -rte. 

lleiiDI'a 

A SR" PRESIDENTE (Emília Fernandes) -Item 9: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.031, de 1995, do 
Senador Valmir Campelo, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo "A instabilidade da Legislação Eleitoraf', de 
autoria do ex-Senador Mauro Benevides, publicado no Suplemento Direito & Justiça 
do Correio Braziliense, edição de 3 de julho de 1995. 

Em votação. 
Os Srs. Senaçlores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 



00314 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

A instabilidade da 
l~gislr;zç_ão eleitoral 

Junho de 1996 

._ ____ _ 
Mauro Benevides 
ildWJ8adD,jonv:list4, U·P'uid.<IIM di> C_,._ Nat:itiNII 

Ap6s qUIJITo meus« ~studos tfetlMJIIos por comiu4o tk alto nJv. 
~1. o TSE w~m tk conclair importluúe wtfa de qlll! ~~ incumbiu 110 
corunse 4110, com wisi4S a oferecer 1111 C011gresso NIJCinrud 11111 ~k• 
co tk 111ges16u sobr~ a kgisiDoiio ~leitora/, para postuior tkliber· 
~ão de stlllldores ~ deputiMJos. 

Ao QIIIUICÜJT o 1lnni110 do impoi'IDIIJ~ missQD, o pr~súknst dJJqultJ 
cor/e esptcüzlizatkl, minislro c.rlos Mw V ~Doso, desiDCou duas 
inDV~iies,IUiil1IÜIIA/e «eilas pelos instgranles do conússão ~pelos 
membros do TSE. São elas: a Ddoíão do woto ~tritd misro e a reim
plantação da fidelidade portidória, ~SIIJ rliiÚIIIJ tk!lúrada a impedir a 
tksproposiuula rransmigr~ão de parltJrnensares tk uma para 011/Ta 
agr~mi~ão./ato c0111iderado deplorml e a•iliiJnle, qu se UJ1'110U 
roriMiro ~m IIOSSill'idll polfrica. 

Em r~ão 110 distrilal misto, ttlllll·U, mais """' m:, inlroduzi-lo 
f!I!IIOSSO/'aú,a eumplo do qw aconstc~ 1111 Al~lllllllha,110 mesma 
tempo ~m qu se proibird a coligação tk partidos IIIU eleirões pro
porciDIIIIis, em IOdos aslritTtJrquias. 
. Nos primeiros co111111os comlider/lllí,S illl~resstu/4s, i11/~riu-se 
que a iM>'tlfÕD uria apelltll admissfwt/.11' pkito de 2.(1(}2, adiandir 
u,IWÍIII,a SIIIJ vigincia paraasfotrvas ~leiç~ 

"A 4emocrvu:ill, 
entre nós, eXige 
mais respeito no 
quecom:~IJ; 

~dtu 
nomuu legllis, 
disciplillllllorru 
dlls eleü;ões. Foi 
o que objetiJiiJu o 
TriblUUil 
Superior 
Eldloralno 
estudo ogoN 
divulgllllo e I o 
que pretende o 
classe polílicll. 
brasileiro" 

Difuense- do "disrriltll misto", a jüklidade parrid4ria cornerarüz a •igorar imtdiatarnelllt, ~s· 
1011eando a revoatla tk kgisladoru ~ eucllli.os para Olllras facrões, diwersas daquelas pelas qlltlis ob
li•~ram o r~câwJ llll1lldalo elerivo. 

No proj~UJ UI elaborarão 1111 C4mara dos D~plllados, do qllal é reltJtor o depurado /oíiD A,_riü 
(PMDB-8A},Itllllbém 11 uigii!Cia do resptitodjüklidade I inserida uplicilarnellle, c01110 meio de p6r 
cobro 6. rtWJIIIla irrt~l tk uma piiTII 011/Ta kgelldo. 

ApredllNJo.u 11 cDifiiiOSir&J dos 11111/JÍS 6anclltlas 1111 Cimara ~ ~lllldo. c/rega-u 6. dnprimoroSIJ CDII

SIIJtofáo tk que cerca de rris tku11111 dos ekitos t~~~1994 abtwlonaram as SIIIJI rupecâvas siglas,111111111 
0/Jitnlica SllbesiÚIIIJfáo ao ~kitorado qut os t:rcollrt•IIO pleiUJ passado. 

O peiiSillfttiiiOdDmilllllllt IIIIStllll/sCIISIJS lo de qw,IJII sertmbro, a IIOWllti deverdserWJiadopara 
l'igtr a panir do e/ei{ão tk 1996,1Jáo mais deve lido Sll{rer as tJirerarões casuúricas,llabilllllbMIIIt Jld. 
li:adas ao sabor tk mmu illleressn COIIjllfllllrais. 

&u/IJ de lalll/l IIIDdificaráo t111 cado dispuliJ, rrazelldo ill.srabi/idade 110 processo~ ikwrieJIIIJÇiio per· 
IIIIJMII/e eii/Te partidos e CtmdidtJios • 
. A d~mocracia, ell/r~ a6s, uige 11111is r~sptilo 110 q~ conc~rne 6./úllf.áo dos IID11111U /~gais, disci· 
plilllldoras dos ekifões. Foi o que objeiÍWOII o TribuniJ/SIIptrior Eleilora/110 tslllda agoradiwdgado eé o 
q~ prtltnde a c~ palírica brtuikira. . 
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A SR" PRESIDENTE (Emilia Fernandes)- Item 10: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.077, de 1995 do 
Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo O rateio da pobreza, do Sociólogo e ex-Deputado 
Federal Florestan Fernandes, publicado no Jornal Folha de S.Paufo, edição de 11 
de agosto de 1995. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Serã feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Follha de S. Paulo 

O rateio da pobreza 

Ro=c~Wl Fernandes c.cn:YCU 
31? cr<igm puhllcr.1n< A P'J:i"" 
1·2 elA Falhá <rA;. ! -21 do 26 do 
junho do 19!9 • i :ic 110st0 da 
1995. A coluna a '·=•"" lni I'"'" 
du7.ldA peln .,.;~;,~o l v~cpera 
~c sua c:inJrJia o •c::o oublicada 
na próxima dia 14: · 

* Rolar6rio noce~r• ac 111aco 
MundiaL cnlnulldll o Snrsil em 
ú/úmo /U/1111 --<) ,.,., quan111 t 
disuibu/çjo d<- 1-.mlo PlllirWU 
n (tli~ IHM ftrHICÍ~riOI r pt'OYOC'OCI 
n:•ftlt• dolot~~w Cllft &< elill!<. 
isso rurpm:nclc. p<JU u /lllG jl I 
ttWs qve s11111do. Desde a d&>IJJJ 
do/940. oJBCJJiipu!lli•u•llli..-. 
cuutarlosu soorr o assunto • n
P«<311SW mn d<dleiJIIdc>.o• .,, 
e.tudo sillimlrk-o dt ,..,. &.W· 
«nuçlode mxl&. 

.4 •'lX:S •Mt• dcuu quesrGeS 
no ~,.,.,. CUIIIIIIII sn !~«&IlM 
~las d&ua dnrni- mrti ... 
aum• um ~·1/pfl. Ela iUJUIItiD· 
se da l>rldla em..,. cn:dihi/HJ.Ic 
• ef"J&i&eil ptrllllt 01 plfus 
... iviliUaos". s ... mulbll/dadc 
i'"'"" kmp do oqUICÍN!.IIIIIIIli'O e 
• .,~dnáromo...:ial. 

O re/~r6rio repm YO/lta e .,. 
nheoiclll• amdul<l<J. ÁP"IO'JO· 
,. qut o dcun\'0/vill!tftft) ICOIJ6. 
Ulic."fl Mk."fllurriJif Ct dtRGWbrftnt. r:11• 
llf"fltnlfl, ~Uit ft'i''f f"'if'lf~ .. urtq. 

Fl.ORI!STAN l'tli.NANDES 
no. urfumCI·indusrrflll t mllí'tctin~ 
Úu.wi•f- f'"KIIITJntm rT:SUfrldOJ 

~""'""'"'"· S= se eoDJUIU t do· 
rnocmriuçfo d• soc-i<dsdc. cada 
um de!:• promo•~u maior CM· 
quedmento dos ríoos c rem.- .::•· 
das. qu~. p:rm o Pf''IO, umbdm 
s!oricot ... 

Em 1962, durante cetnçrf'JK' 
do Soei~ Bruilcim lJe S<>
cioloJUJ. ~:li~n~er ruc f::o: • ti~·· 
qu= pcibh<• ., m=damemo 
d .. l""":b p:!.'":l serores que uJo se 
C'Om.o.ro:neuam rn1n n=bum d:• 
ver social._ Cootudo. <hdc> o .,... 
~o bipdcrict .t:.J '"d~volvintm· 
~.tmo •• d:strtf"!·'di? vi,nre " 
cpo:!!, .: d::::Jr::tJ ==:r: .;;,,..., \":!!:P. 

Httj•, apoar. O BIIICO Mua
dlll. 01 IOlf 111111 neos ., • .,... 
- ,.,...,.. ==nrn ela ri· 
'1""'W elo poli (JIJ\!- I. d!QU.WO 
01 2011 nW.c ,...,. ..som !W· 
......,_~lo a readl 
IIICioiW (2. I 'lo). Velhos pmblt· 
~ que 11.111 de.upttc«trt pcw 
171f101 orpoatJN:oJ/ 
~IIS COIII I dW~ual· 

ciM ia......, JM!• apjuli#u 
.....,.,., IIIDIIWD propam.U CO· 
11111 o T,_ Va//tly Jl,uthllft· 
ry, 1101 Et/Á, :u1..,.,., n•lilkar 
-,.,_Sabem que• um• 
dade aadotllle o prdptio -. 
woir/nmlft)...,..,.,..... ~:~~l.tunll c 
po/lrieo $lo litWios pt/u aif.-. 

/1-8-9$ 
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A SR• PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -Item n• 11: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 1.1 04, de 1995, do 
Senador Carlos Bezerra, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Ofensiva contra hidrovia, de autoria do Prof. 
Lenine Campos Póvoas, publicado no jornal mato-grossense Diãrio de Cuiabã, 
edição de 16 de agosto de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição sol:citada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Utensivacontrahidrovia 

Noticia« que orpniDçaes nlo 
governamentais de oito palseo,levldu 
por falsasinfonnaçlles, exigemaiUSpel)
slo dos estudos sobre a hidrovia 
Panguai-Paraná,sobaalegaçllodequea 
inenciortadahidrovia iricausar'•danos 
)lmbientais". . 
: Aintcrfc:rênciac:sttangeiranascousas 
:i';temas do Brasil está cada vez mais 
iCim'a e mais intensa, ou pelas pressões 
~xercidas oficial e dirctamcntc por 6r. 
!glos de governo alienigenas, ou pela 
'<lisfll\'ada inttomissllo deenúdados que 
lseintitulam "defensoras dos interesses 
:nacionais•• e slo compostas, rw sua 
jmaioria, pãr"cen{l!nas de 61inoo:ntes 
júteisn que se CC?locama serviço de inte
iressesestrange1J'Os. 
t Oquescvê,hoje,ncssabarreiraque 
:se promove contra a hidrovia,. é algo 
:semelhante • campanha que se fez, no 
passado, contra a pesquisa de petrôleo 
no .Brasil, patrioticamc:ilte &munciada 
pelo grande escritor Monteiro Lobato 
que tirou a másc:aa de um UI'·~·~ 
Dr. Fleury, alugado a ínteressesestran
geiros,queemitiapareceres .. cientifica
mc:nte~basadosu ,dizendo que no Bra. 
si! nao havia petróleo e que .,. jogar 
dinheiro foratcltar procurá-lo. 

SabemoS que hoje o Brasil produz, 
extra ido de seuJUb..solo, praticamente a 
metade do petróleo que consome. O 
objetivodo Sr. Fleurycseus -patrocsera 
que continuássemos escraVizados ao 
petróleo esttangeiro. 

Essa luta anú-hídrovía nos faz !em· 
brar outra que tivOIIUlS de enlicntar, há 
pouco tempo, aqui mesmo cm Cuiabá, 
que foi 1 sustentada contra a instalaçlc 
da fóbricadaAntallicaem nossa cidade, 
movida pelos mesmos iDt.cresses cspú· 
rios da concorrâ1cia. · 

Outro caso semelhante foi a luta 
sustentada porambientalistasdaA:Ren
tina, tcldO • fieftte o Almirante lsác 
Roju. que ao opunha i cons1n1fJo de 
lta1pú e de outras hídro-clétricas ao rio 
Panni, sob a alcaaçlo de que isso iria 

. causar''dlnosanlnén\l.is'' •Arptina. 
aol'all&uaíe Uruauaí. 

OSrasilnlo''deubola" àsteseSdo 
AlmiranteRojue consttuiu, em oonsór
cíoc:anol'arquaiabi-nacionaldeltaipú. 

Nlo demorou muito a Araentifta, 
para se beneliciarclumesmu IÍCUOS do 
rio ParW, assinou convênio coma Re
pública do l'all&uai para construir, um 
pouco abai•o de ltaipú outra _&rande 
lúdro-elétrica, ade Yacirelj-Apipé, em 
andameniD.EoínJUémmaisemBuenos 
Aira se preocupou com u teseS de 
Roia ... 

. Ali! 1943, no Govemo Getúlio 
Vorgas, o Brasil, na sua condiçlo de 
~·co16niac.c:on6mica'',cstava ')roibi· 
do'" deconstiUir,emseu tenit6no. uma 
usina sideriugica. Umausinadessaspo
deriadetlqJvodeoenvolvímentoíndus
Iria! do Brasil e isso nlo oonvínha aos 
interesses de certos ~ises. Um Brasil 
industrializado poderia assumir a lide
rança d&América Latina e isso n1o con
vinha aos "donos .. da América. .. 

Mu,~azardeles, veioaguena. 
OBrosiltinhanasmlosas "chaves" do 
AUintico, DOS poo1os estraté&ic:oo de 
Rocife, Natal c Fcmaado de Noronhl. 
aancujoiXIIItroletmnava-IOmaísdillcil 
dcmltOr o CÍliO Rema-Berlim-Tóquio. 
!!Dilo tiveram que ceder, dando-ao~ em 
trocado'uso dessas bases aéreas e mali
limas, a Usina de VoltaRcdollda..,
ças.habUidadceao"jogodeOÍIIIII:a,.. de 
GetúlioV"!P',que""'betiJarproveiiD 
da oportunidade.:. 
· Oinrcrcsoeestran&eiropelaAmaz6-

nia (nunca se deixou de peu»t aa sua 
"'intemacionalizaç:Jott) e, aaora.. tam
bém pelo Pantanal, estt cada. vez mais 
aceso! 

Mas é preciso que se saiba ctue no 
Brasil também há ORGANJZAÇOES 
PODEROSASqueesllodeolhovivoaa 
defesa da nossa mtegridadetcnitoriale 
dos nossos interesset:. ~· 

OBrasilnloé~I!OIIIGtana. 
da, nem Cuba. 

Hi pafses que, hipocritamente, 
no palco das comédias mundiaís, se 
fantiSiam de • 'intransiscntes defen
sores ela democracia'". Exigem que 
todos os pai ses sejam dcmoc:ráticos • 
sob pena de nlo receberem auxm .. 
01 ••. 

Claro! É milito mais licil controlar
se, por bai>CO os panos. e servín<fc>.se de 
umocaues úteis ... uma entidade 
pluralista de maioria corrupta, do que 
dobnr·se um único homem do tipo de 
um Marechal HUMBERTO DE 
ALENCAR CASTaO BRANCO que 
bateu ~ e disse que o Brasil NAO 
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mandariaumúnico.Oldadoparaafraca.s.. 
sadaguerrado Victnam ..• 

Curioso que s6 a~ora tAmham "-·le
vantado essas'' forças 'çoatra ahidrovia 
Paraguai-Paraná. 

Curioso que nlo tenham feito o 
mesmoquandoaCamqcCorrciacons
tzuiuasuaincrivelbamlgemnoPantanü, 
mudando todo o meio ambiente, ma~ 

.doafogadoogadodaslilzendasdePoconé 
ereduzindoosfazendeiros•quasemisé-

. I - -na .... 
Curiosoquen!o,·o:nlwndefiasrad:<? 

luta semelhante contra os ucourc:lfCSn 
doPantanol,queliquidavamjacarésaos 
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milhões, levando • quase cxtinçlo da 
espécie, paracontrabandearpelcsparao 
cslnlngCirO .... 

Hoje as piranhas chegam 
tranquilamente até Cuiabá:, cousa que 
nlo acontecia quando os jacarés lhes 
faziam barreira na allura da foz do Slo 
Lourenço! 

Oqueinteressa,agora,tcombatere 
sabotsralúdrovia, o ferrovia, o salda para 
oPocífico,oZPEdeCKela,oAotárlic:a, 

· e até, a duplicaçlo de insignificantctre
chodaAlamodaJúlioMullcr,cmVCv:a 
Grande, oode serlo pl11111adu milhara 
detrvorcs. .. 
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'Claro! NavioSeloc:omotivas podem 
fazer chegar, pelo frete mais reduzido, 
produtos brasileiros mais baratos aos 
mercadosconsumidor<:sdomundo,alxil>
do perigosaconcomnciaaos "donos do 
merc:adomundiaJ''. 

Seri mUito mais interessante para 
eles que o Brasil continue a scrwn pais 
derodovias.~pociiSdsGood)oolr 
edaDunlop. 

Só os cegos nlo v~ isso ... Ou 
aquelesquenloq.,..cmmesmover,pcr 
outros motivos. •. 

A..SR" PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -Item 12: 

Votação, em turno único, dõ-Requerimento n• 1.159, de 1995, do 
Senador Carlos Patrocínio, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Pobres depositantes de boa-fé, publicado na 
Revista Exame, edição de 30 de agosto de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

POBRES DEPOSITANTES ,. 
DE BOA-FE 
Sem um segunHiepósito abrangente, quem se dá mesmo mal numa 
intervenção é aquele que confiou no banco e na fiscalização 
.,., ..... ~s-. 

li11311CCitu fai~CCS lbn suu v.llvulas di: esapC. O Banco 
Central s6 inlen:án ou liquida uma instituiçlo financeira 
apó:ç lonp agonia de ida c vinda ao =1csc:onto. b nqo
dações e à amc:açu. Neuc ãntcm;no. 05 adrnini5utldo
rt":"õ ICn\ tempo p;lniSC prqxii"U. per mei010 JkiCOI C iliCilCIII. 
L"tltltr.l a prov.ivel indisponibilicbdc de bens que lh=; wf 
imros~:~ mais adiante. 

Madr3ta. de falO.~ a Lei rt 6024 com 01 dcpcUant.cs 
<lo boa-f~ c:ujoc ........ - bloq·- pela
c;:i<l ou pela liquidaçlo cnnjudkial ~ pqos nu 
cdtoclal e. DO~ I "mau c:ontad.-~ DU fl1ida c:onsc
guir~~~.upoc:tO. 01.-.;.on::sdl Lei n- 6024 se 
c:);qucc:eram de pcrauntar peta qÕie scr"'C a fisc:a.llzaçSo 
bancma. Pan:c:e que o ~ c:oatamiDado pekl c:or
par;~tivtsmo burocr*âco. unaJinoulquc: tal obieb""" ç,.~tc 
apenas dar emprego c prestígio aos fiscais. Um mínnu,. 
bom M"nso nos obrip 1 c:onfi:rir dil:l'idadc: c tamb!m n:s.. 
pon~bdidade à fiscaliZOJÇ3o ~a. Ela t indh.pcn!ióável 
par.J. compen~ o problema da informação :wimétricx o 
público nc:mtcm meios JXW aval i~ a qual:itbdc dos atiVOii 
nem a vem:icbdc dos bõllanços dll.s in~tituições finana:i-
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Jõl.<;, c por isso delega a auditoria ao Banco Centrnl. Isso 
pos1o, a :lutoridade monetária nlo pode c:omportar-5e 
como o m~dico cuja únicõl respon~abilidaúe é a..,~iTW <~tes
~ de óbito. Quomdo uma in.,tituiçiio fin.:mccir:~ quebra, 
a culpa não é ~pena.\ de seus dirigcmc:.. ;.~té poc-que o:. bom. 
cos não CD!>tumam morrer de morte súbita. Pelo menos por 
omissão. t::smbém é culpada a fisc:lli.cição bancária por 
não ter agido a tempo. No C:l.SO do Banco Econümico, cu
jo!> problcm.l." ~ tomamm notório:o. há vário ... meses. a ra;. 
pon!>abilidadc por oml~~o do Banco Ccnlr.ll é evidente, 
Na teoria da Lei ne 60:!4, o Objt."tivo tb intervenção é recu
perar os bancos mal gcrid~ Na prática. 11. intcr."ençlo 
tr.m:-.fortnCJU-sc em simples porta l.ic cntr.ld:l da liquidação 
c:r.trajudidal. seja pela !'Ua decrct:lÇ3o wdia. seja pelo 
dcsintcrcs...c ou incap;tcicbde dos inlcrvc:nton:s. cm S3llellr 
:1.."1 instituições sob a sua 00ministrnç5o. 

ls-.tl não quer dizer que :JS instituiçUcs (il\ólnCCir.L'i mal 
~t.-ri!.la..;. dt.-vam :o;er su~tent.ld:li cam n:cursos do contribuin
te. Ma..,; qU~: o complemento indispensável l& incervenç5o 
nu liquiJ~ão extr.ljudil:i:ll ~o ~ito. Vale k:m
llrotr :l rrimeira exp:riênci:~ de uplic3Çio d:l Le1 R" 6024. a 
illtt.-rvt:no.;i» no B:~nco Halle. em õlbril de 1974. O Halb 
era um h:mc:o de porte: m6io. muito inrerior ao que er.1. 
rc.:cnt.:mc:ntc: o Banco Eeonõmico, m:IIS a intel"\'ençlo 
pt.•r,,u cnomlC' trnuma no rnen:ado, por uma razio: se o 
H;u~o:u <'cntr.ll jamai~> emitira qualquer ~ de ad.YCrtl!n
l.'li1 quanto it. :.it\Ja\'5o do Bnnco Hlllb. que ~ se 
pudia ter de: que outros banc:os n3o estivessem pmo1eo a 
qucbr.u'? Cri~ de confiança ~ tipo min:un qu:llquer 
1.~'11Rt111Üa.c roi .:JS,.o;;jm que. em 1931, ;r, ~amcric::ma 
.. ~.. tr.m~t'onnuu llól Gr-.mdc Ocprcs.'ião. A soluç3o cncontJ'a.. 
..Lt )-..:ltl j,!.OVtmo brasileiro roi promover. venda do Halles 
ao .:utão Banco do Estado da Guanabara c, ao mesmo 
t..:mpo. c:riar um !OCÇuro-dcpósito com tt:rC'UrSOI da. reserva 
mun..:tári:~. nos~~~ do ~lei n- 1342/6-t 

Pcl~ltc:xto h=gal em qucst.:io. a rc:;ci"Yõl monetária. consti· 
tuitla ~.tml roc:urso:o do im~ sobcc OPCf':lC<ks financ:ci. 
ros. poderia lÕCf usada para indenizar 0!1 depositantes e 
aplic::ldon:s de in"'iwiçõcs 5ob intcrvcnção ou liquid:lr.j:.O 
CAltajudicial, mediante autorizaç3o,do Comelho Mone
tário N;x:ional. A Jósic:a do Ooc:reto-lci rt' 1342 en cobrir 
o .~ç.uro-dcpósito com os recursos prcm:nicntes de um 
impm.to cotKado dos próprios usuários do sisu:nu finan
ceiro. o~- ã is.'iO, o governo G:i~l pôde realiT.ar 5em 
lr.lum:IS :~mpla limpeza no sktcm:~ financeiro, poi~> imcn::~o
SC::io dos depositantes de boa-r~ est:I.Yõlm n:s~u:mladt"". 

Infcli.anc:nte, com o ~nto fhcal r.b década de 
80, .a rescl"\'a monetária pr.lti<:allk."ntC se esvaiu. o IOF 
~ndo jogado na vala comum do:;. im~ dcMinados a 
lin:mc:íar Ol> crescentes C:l."'toS do pcmo. (Um imposlo 
inat.lcqu:do p>1r.1 cobrir de:.pa;m; zcrais, j4 que abre uma 
cunha fiSCOLI na wa de juro que desestimula tanto a pou-
pança qoanto o investimento.) Após algurn:IS intervenÇÕeS 
traumátiQs. como ôlS cb; b:ancos Auxilioar e Comind. em 
1985. o governo SôlnlCY. di:lntc d3 ~di: int~-.,....ir 
cm vários ~ c:.;toJduail;. promuJsoo o Dxrcto-k:i n< 
2321, de 2S de revcreiro de 1987, que estabeleceu o n:;i
mc: de .uiminislt:lÇ5o cspcci:tltcmpor.íria em in!itituiÇÕCll 
priVõ~Ws c: pu"!llias n3o rcô."t'.3.is. Esse regime é un~ intc:r· 
vcnção brancà. dur.llltt .a qual a ilbliwiç5o firtan~..-cir...t ccm
tinua funciOriando nonn:Wnente e honr:mdo ~ obri:;a· 
çõc:s. Na ausência de: scsuro-dcpó:.ito (que está I"f~o.'Yi"o 

no Banco 
HaUes, em1974, _ ... _ 

Asoluçio 
doperno 

folwn segurHepósilo,, 

no inci.o;o VI do arti&'' lq:.! 
da Constituiç3o de 1988. 
rnao; que nun~."a roi regula· 
mcntado). o n:$imc de dd
miniSIJ'a4i.1o especial tcm
por;iri::a é a maneira de sa
nc::.r a inMiluiçn.o tin::an· 
ceira c arastar oro maus 
gotore:c;, sem caiiSôU' pre· 
juízos ::tos lkposil:lJitc:s e 
aplicadora. 

É O Cõl$0 dC perf.URt.11', 
fazendo coro :~o scn::ador 
Antônio C::trloli M:t.t:::a· 

lhãc:~. por que o Banco 
Central. que no fin.:~l do 
ano pa.,;sado de~·r..:tou 11 

regime ck: :Wminhtr..t~ op.:cialtcmpor.iria no B:lliC'Pil, 
no BõlllCJj c cm outroS barlcos C"Stadw.is. agora d«rcta :1 
inlc:tYenç3o no Banco Econõm.ico, bloquc:mdo os m:un~os 
dos correntis.w e aplic:Ldon:s. Na última scman:1 circub.
r.un quatro n::sposla5 oficiai:; ou ofu::iosas: a) o regime dC' 
adminislr.lção e~pccial temporária se 01plica :lp('n:l" ao!<. 
banc:o~ estaduaí:.: b) é preciso .tespon-.abtlizar O!o. mau.,; 
adminístrado~U que lcv:w.un o Banco Ecomimi~:o 11 ruína: 
c) :1 intervenção crõl tecnicamente nece!t.·•clrb para l>U!ot.d" C» 

crescentes !i:tquc::> dos dcptlsitantes. alannat.los com us 
bo:ltOlio sobre :~:. dificuldade!. do banco: d) é ab~u.rdo u:.ar 
dinhciropúblit.'O par:l iliódvur banc:os pri~aúos, 

Nenhuma de..._...._., n:spoSl.ll.~ poc.ko ser levada :1 ~io. e 
uttigo 1 ... do ~reto-Cei _. 'UZI pD'!' o tq!!ime de: :ll.lmi
ni:iolr:lÇlo cspeciallempor-.íria tanto p:~ra "-" in~tituh;õcs 
lmancciras privada~ quanto para as 
ptíhlica!> n~ federais vilim::adas por 
~c.,.tào temcr;úia ou fraudulenta. Por 
~.-.:n11, •té agora, o Banco Ccnll'al s6 
aplil..-ou o regime cm quatão a bancOl 
cst3t.luaí5. ntôiS isso só r.c explica pelo 
"'iés C1obtiz.ante da burocrw:ia que c:oo-
uola e 6~aliza o nosso sistema finan-
C'eiro. Tr.u:1-$C de uma discriminação 
inao.lmilO!õível entre d~polOit:mtc~> de 
b:ltlC'oe. públicos c pri~ Quanto às 
sanfiões aplicáveis 305 cx-admini~;Ua-
dorcs, elas do as mesmas tanto no 
I'C(!.imc de: administr.w;ID espcci;r,l tem-
('IOI'ária qtcnto na inlervcnç:io ou liqui-
daowla C'Xtr.ljudic:i:d. A conida dos dc--
p;:r.o;itantcs só OCOf1'eU porque .D. indis-
criçOO da hui'OCI'DCia permitiu o v.ua· 
mcmo d:l nalkia de que o B:mc:o Eco-
nômic:o estaw. prcst.::o a: !õOrt"Cr intcr· 
\1.!1~~'· e que por is.o;o o dinheiro dOl 
4:nrn.'nti.!iot<ls c aplic:adorcs ficaria blo--
qu"mln. A decret;r,ç~o do rcs.imc de 
adminí!õtraçAo especial lcmporiria, 
afa..,.lanJo eM"oe risco de bloqueio. a:s-
!õõlria a corrida ao b:mc:o. Por último. o 
rq:.ime de admini~ ~~ tcm-
p.tl"'.irla não lenta S:llvat oa .acionãsw;.. 
dirctores ou conselheiros du institui-;.-
Ç'ÜCK aeridas tcmer.lri.ámcnte. mu apc--
na." os ~us dcpositu"UCS. 

De n.~. dizer que o TC$0Uro n3o 
cuJoc.:ar! um centavo para salv.nr um 
bnnco privado m::at &crido é pura de· 
mu~ogia. pois o B.moo Ccntr.ll Ji en
terrou no Banco Económico uma di· 
nht-irnma que dificilmente 5l!r.i recupe
rnda na intervcnçiio ou na evcn!Ual li· 
•l'•id.'lÇàu extrajudicial. É possível que 
<'"!ooe prcjuí1.o n;jo ~ja computado no 
.. Micit opi:racional do setor público. 
nm ... i!õ.qt !ô6 prova que a contlbilidade 
d:• llni!in é t5o pouco coofi:h-cl qu:wo 
·' J,• Oant.'O &:onõmico. 
_ E'"a dinhcirama poderia ter sido 
('nlnomtzada sem traumas para Cl 

rm·rc;ulo se. meses atrás. o Ban.:r• 
C"t.'lllrllltiv~ agiOO prevem.ivame~:~tc. 
,ufolmetcndo o B:~nco Econõmico ao 
rc~i111e tJc adminiSir.IÇ3o csp«ial tem
J'Itll'".iria. E §C cumpris.~ o di~<oposlo no 
:utigll 18 do lkm:to-lc:i n'l2321. lie

{!!Undo o qual "o Banco Centr:~l pro
""-'''Cr:i a. n::sponsabilid:lldc, com pena 
1k ckmi~~. do funcionário ou dire
h•r que permitir o de!<.cumprimento 
.1.1~ nnrtu:.l" 1\.'rcrcnt~ 1lt cont.a de Re
"'-"".~" Banciiria~-. 
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A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) -Item 13: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.192, de 1995, do 
Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado Finanças em ordem, publicado no 
jornal O Estadode São Paulo, edição de 29 de agosto de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. - - - - .. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja trànscrição é solicitada: 

Finanças em ordem 

O 
proressor Ro~ 
berto Mac.do, 
em artigo no 

Estado de 27/7, ex
põe 8U& preocupaçlio 
com as finança. .. da 
Prefeitura em vista 
do vigoroso programa 
de investimento:-~ em 
curso na cidade de 
Sio Paulo. Goslllria
mos de trnnqülliznr - ..... 

res, prestadores de 
serviÇUII e empreitei-
• us, repactuamos e re-
tomamos os paga~ 
mf'ntos da divida com 
a Unb\o, n1antendo-os 
rigonlsanlt""nte em dia. 
Fruto da credibilidade 
obtida, vimos conse~ 
KUindo preços unitA
rios meno""' nas di-

os leitores quanto à 
situ&çio financeira 
da Prereltura. Um 
breve hl•tórico turna
ne necess4rio. 

'I""· . . . III. • 

versas llcltaçõe!l para 
serviços e obrá.' o que 
signiRca maior produ
tividade na aplicação 
dos recunuK do con· 
tribuinte. 

W:· · 11"1· • 

. , . . .... 
A atual ndministra

çio, ao tomar posse 
... ' ..... _ .. Privatizamos e pos

teriormente extingui
mos a CMTC, verda· 

delro cabide de empregos e vergo
nha nacional, disso resultando 
uma economia de R$ 400 milhões 
anuais para oB cofres municipal~. 
Simultaneamente alteramos a 
forma abaunla 'de remuneração 
'por dlst!nda percorrida aos ope
.,,dores privndos de transporte 
coletlvo, para o cri~rio por pas
sageiro eretivamente transporta
do, economizando com isso ou~ 
tros R$ 400 milhões_ A tarifa pro
positadamente defasada por mo
tivos politlco-eleitorelros foi res
lllbeledda em nivela adequados, 
mantendo-se, entretanto, a ara· 
tuldade para determinadas cate
gorias, como estudantes e Idosos. 

em janeiro de 1993, 
encontrou um •tuadro financeiro 
gravisslmo, para nio dizer caótico: 
pagamentos atrasados que COrret'l

pondiam a mais de dois meses df' 
arrecadação, obraa paralisadas, 
dividas para com a llrliio de R$ 
1,2 bilhio também nio pagu,l\m
cionalismo lrre:-sponuvelmente 
acrescido de 36 mil· servidores, 
transportes coletlvos Impondo 
gastos annallzados de R$ I bilhio, 
cléRdt orçamentàrlo de 18% e ar
recwdaçio em dedinlo. 

Em dois anos e melo de duro 
trabalho revertemos completa
mente aquela dramitlca situação. 
Hoje pagamos pontualmente nos
sos compromissos com romecedo-

ca50PITIA 
Resultado: uutro~ R$ 200 milhbe~ 
a menos nas despesa.<t. 

No campo do runcionalismo o 
t>fetivo da admini!lltraç-ãu dlr~ta 
rtodu:r.iu·M> em lJ mil funcioná· 
rios. além dos 26 mil que deixa~ 
ram a CMTC. Ern reverei r o deste 
ano, desannamns uma verdadeira 
r,omba para as linanças munici~ 
pais representada pela lndexaçio 
salarial à arrecadação, não se ten· 
do com is.'IO um gasto adlc:iunal de 
no mfnimo RI 1 bilhão anual. Os 
gastos com a folha, inclusive en· 
cargos, represenlllm hoje 44% das 
receitas correntes, um dos per~ 
''entuais mais baixos da adm~nis~ 
tmçào pública brasileira. Nio se 
entenda, entretanto, que ucorreu 
achatamento salarial, porque na 
atual gestão o salário médio do 
~wiVidor mais do que dobrou. 

Simultaneamente i rcduçio no 
C'U'Iteio, empreendemos um gran~ 
llt" ~forço para aumentar a arre
cadação, conseguindo com isso 
elevar as receitas correntes df! um 
pat.amar anual de R$ 2 bilhões, 
em 11192, para R$ 4,1 bilhões em 
l !J95, sem que elevúsemos as aU~ 
quotas dos Impostos. O ""'ultado 
de todo esse esrorço rol a redução 
do déRdt orçamentàrlo para 8,6% 
ern 1994, com perspectivas de 
pleno equllibrio em 1996, e a re
cuperação da capacidade de ln
vt•stir com recursos próprios, pois 
jà em 1994 se registrou superávit 
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e-ntre rt."<"eita.s e desp~·sas cornn
tt;>:-~ superior a R$ 700 1nilhões .• 

1-ínalmente, r.umplt' esct • .:recer 
:wrem totalmente infunrlada.~ no
tida.c;; de que o prefeito Matuf es
taria endivitfando a Ci1lade. O sal
do devedor da divida municipal, 
embora acrescido du:-~ jurns ab
surdos cobrados na ~·onomiaque 
superam as amortizações reitas 
no periodo, guarda huje uma re1a
ção muito mais· favorável com a 
reeeita do que em nus de 1992. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Naquele ano, a relação entre o en
dividamento e a arrecadação 
anual era de 1,08 vez; agora, é de 
0,86, o que demonstra a indiscutJ. .. 
vel melhora na capacidade finan
ceira da Prefeitura. 

A"4 emissões de titulo~ feitas na 
atual gestão se deram em razio 
do refinanciamento de débito an
teri()rmente existente ~~ para pa
gamento de sentenças judic:iaia, 
confonne previsto na Constitui· 
ção, tudo com autorizações espe-

A SR" PRESIDENTE (Emília Fernandes) - Item 14: 

Junho de 1996 

cíHcas do Senado Fede.i.t. 
Estamo!t convencidos de que 

esta postura de au!'lteridade e 
controle do dinheiro pUblico de· 
va ser o caminho a ser seguido 
nas demais esferas estaduais e 
federal de governo, para que ae 
consiga estabilização pcrmanen· 
te e progres..w no Pais. 

• cn..,.,... ... ..,...,... ..... .;.;,. ... ,.._ .. se.,...,. 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 1.357, de 1995, do 
Senador Hugo Napoleão, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo A agressão do pastor, de autoria do Dr. 
· Emando Uchoa Lima, publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 21 de 
outubro de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

A agressão do pastor 

") recente episódio de apes
sio a uma imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, proi&JOai
zado. em rede nacional de tele
vis lo por um pastor dal1reja 
Universal do Reino de Deus, 
exatamente DO dia em que mail 
de cem milh6es de pessoas lou
vavam a Padroeira do Brasil, 
fere n1o apenas alesislaçlo do 
país, como, sobrecudo, os priD
c:ípios cristlos de respeito e fra. 

Emanclo Uchoa Lima 

taDidade e 01 mais el._ 
fnndemaJtos da democ:racia. 

A liberdade de culto, IDiteD
taela pelo artiJO S•, inciso VI, 
ela Coastituiçlo, pressupilc res
peito b crenças alheias. A cli
ver&enciadoutrilliria n.lo ~ 
traDJpor u fronteiras ela etvili
dade e incitar fi~is a conflitos 
reli1iosos., como, de maneira 
insensata ç absolutamente der-

respeitosa, o fez. semaD& pusa
da. o pastar Voo Helder. 

Cometeram-se, ali, delitos 
que ferem o ICIIIO comum c a llellli
bilidade de IDilh6es de católicos em 
todo o país. O artigo 208 do C6c1iJo 
Penal ~claro, ao estabelecer que 
"escarnecer de algum. publicameo
tc ~r motivo de crença ou fimçlo 
religiosa; impedir ou petlurbar ceri
m&Dia ou páti<:a de culto rclisioso: 
vilipendilr publicamente ato ou ol>-
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jcw de culto religioso" configuram 
crime. com pena prevista de um mh 
a um ano de prislo ou multa. 

Pela gravidade do delito- cm 
especial pelos riscos que rcprcscnta 
contra a ordem pública. pelo incita
mento de fiéis ao conflito -9 deve 
sei exemplarmente punido e rcr,u
diado pela sociedade civil brasi ci· 
ra. A regra elementar da cidadanil i 
a c-onvivencia harmônica dos con
trários, a pluralidade. 

No campo religioso, sobretudo 
entre os credos de fundamcntaçlo 
cristl. a tendência contemporlnea. 
saudtveltcnd!ncia. diga-se,~ exa· 
tamente inversa à simbolizada pela 
agresslo do pastor. Cultiva-•• o 
eçuwcnismo. que consiste cm valo
rizar os pontos de convcrsancia 
doulrinúia - os valores ~licos e 
monia e o prillcfpioda ~ 
UDivenal<-, em cletrimeDto das di
vergencias. · 

Sabe·•• que católicos e proles· 
tantes (ou evq~licos), DO passado 
distante, formaram uma 6Dica co
munidade reli1iosa - a dos cris
tlos. Divergencias doulrinúiu e 
com.ponamcntail produziram. no 
lkulo XVI, a reforma protestante, 
que, DO curso dos anos, reoultou no 
suraimento de numerosas seitas 
evang~licas, divergentes do credo 
católico. O culto a Maia e a utiliza-
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çlo de imagens em rituais religio
sos, &dotados pela Igreja Católica, 
constituem pontos de dioYcrg!ncia 
doutriJWia com os evaog~licos. 

É legitimo, denuo do princípio 
de liberdade de culto. que essas di· 
vergEncias sejam explicitadas, mas 
denuo de parimeuos respeitosoS e 
civilizados. Nlo foi; nem de longe, 
o que fez o pastor da Igreja Univer· 
sal. Seu comportamento nlo foi de 
um dirigente religioso responsivo!. 
mas o de um fanitico e leviano, 
que. em gestos trucUlentos e em lin· 

auasem de baixo eallo, ofen· 
deu creuçu reüaiosu de mi· 
lb6el de bruilciroo, 10 chutar a 
~aem e d!rilir-lbe improp6-
noo. 

Nlo e a cirennstlncia de o 
credo católico ICr o da prefe
ttocia da maioria da ~"eçlo 
que toma o treslouc o 1e1to 
do puiDr illtolertvel. A liberda· 
de de culto, previata ua Ccosti
tuiçlo,llplica 1e indillintameD
te a todol .,. credos reliJiOIOS, 
aiuda que poSIUIIID apeou CI
C&IIOI 8dcptoL A quelllo Dilo 6 
!DI!em*tiri ~mini. 

Quando, como uo caso em 
pauta, o crudo aaredido 6 o ele 
miiMel, a qrenlo tem como 
10bproduto o incitameato cole
livo l violbia. Um apavante, 
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sem dóvida. Daí a importlncia 
de ulo deixar o acoutecimento 
passar em branco. É preciso en
quadrar exemplarmente os in
fratorcs. O plural af fica por 

conta da notória circ:unstlncia de 
que nlo se trila de delito isolado, de 
um 6nico infnloc. 

A referida seita, bi nlo muito 
tempo, protagonizou infraçlo se
olelbante, 10 incitar ICUS lieis, tam
b6m pela televislo, a perse11uir 
adcp101 de cultoo afro.brasileuos, 
acusados de bi~ lisaç!les com 
forças di&bólicu oobreDaturais. 

O escritor e humorista Mil16r 
Fernandes diz que 16 ae ua demo
cracia em que um t~cedor possa 
torcer por seu lime, sem riscos, aa 
arquibancada adversiria. É passivei 
que um dia cbcauemos a tal arandc 
civilidade e pfuralismo. Por en
quanto. por6m, mais realistas. nos 
daremos por satisfeitos se cada qual 
se mantiver em sua respectiva u
quibancada. sem a pretenslo de 
apoderu-se da de seu semelhante 
ou de agredi-lo pelo simPles motivo 
de que pensa. sente ou aac de modo 
diferente do seu. 

E ........ U-t-.fpnoldnttaacio
••141a Onle• doi A.d•oa:•dot do Brull 
(OAB) 

A SR• PRESID~NTI; (Emilia Fernandes) -Item 15: 

Votação, em turno único, do Requerimento no 1.358, de 1995, do 
Senador Bernardo Cabral, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Amaral Netto, o repórter, publicado no 
periódico Tribuna da Imprensa, edição de 19 de outubro de 1995. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Amaral Netto, o repórter 
surg'iu a lanterna que pii3sou a aparecer no alto da 
primeira página. o próprio Clube da Lanterna. (um 
ponto Importante para a Jullltinc:la) que foi presidido 
precisamente por Amaral Netto. 

••• 

Jomalisticamentefoioseumomentomaisalto.Amaral 
Netto já havia feito muita coisa. Mas nada parecido 

com o programa que deu enon.oe audiência à então 
nascente TV Globo. A televisão do doutor Roberto 
Marinho começava a engalinhar e o arrojado programa 
de Amaral Netto levou para ela uma audiência colossal. 
Opontoaltodoprogramaeraaexibiçãodec~gem.de Amaral Netto era eclétlc:o, dlnimlc:o e 
audácia. de excitaÇão. Amaral andou em submannos, em euc:ldopédlc:o. O Oubeda Lanterna viveu multO 
aviões a jato, mostrou cidades e coisas desconhecidas, mais do Amanl do que propriulente de Carto. 
sempre de corpo presente. não precisando de dublê. I..ac:enla. Este já era deputado federal, doba Jull 
AquelasimagensdeAmaraiNettonumsubmarinovanido colsaa para fazer, o Oube da Lanterna lkoo com 
por terrível temporal. ficaram inesquecíveis. Amaral Netto, que logo depois complementoa-o com 
Mas isso foi em 1970. e Amaral Netto vinha de loóge. apubllc:llçlodo"Maquls",quepodia!ler~h•m"CCode 
Antes de Carlos Lacerda ir buscá-lo em Niterói, tirá-lo "o subterrineo da Tribuna da Imprensa". 
do Sindicato do Fumo onde era secretário de Vicente Como aconteceu no Império e na República. consciente 
Galiez, Amaral Netto já correra o mundo, apesar de ou inconscientemente, o jornalismo levava diretamente 
muitojovem.Foi(oumelhor:velo)paraaTribunamais 11 política. E da mesma fonna que Carlos Lacerda foi 
ou menos aos 25 anos e aqui sempre teve projeçio e vereadorem 19dejaneirode 1947(namelhorCimara 
papel imponante. MunldpalqueoBraslljáteveemtodaasuaHist6rla), 
Meu relacionamento com Amaral Netto começa "m Amaral Neno foi deputado estadual constituinte em 3 de 
19S3 quando fui Editor da Tribuna .da Imprensa. outubro de 1960. Essa Constituinte só durou 2 anos, em 
'convidado pelo próprio Carlos Lacerda. (Fulo primeiro 1962Amaral Neno disputava outra eleição, agora para a 
jornalista no Brasil a ser oficialmente Editor, Assembléia Legislativa. Teve grande votação, mas foi 
começava uma época de "americanização" de tudo sempre muito injustiçado. Principabneme po1 C'l4'rul. 
no BrasiL E o jornalismo aio podia tkar de fora. Lacerda. Este se serviu sempre de Amaral Netto, mas na 
Carlos Lacerda gostava do título de Editor, e na hora da retribuição se lembrava de outras, que não 
q,oc.,naprlmelrapágina,!!Tribunatlnbaumrecado tinharnamesmadedicaçioedesprendimentodeAmaral 
diário. para o leitor, assinado pelo "redator de Neuo. 
plantio"· Que quase sempre era 0 P.róprlo Carlos.) Transferida a capital para Bras Ria, criado o Estado da 
Nes~.época Amaral. Neno estav~ mws vol~ para a Guanabara.CarlosLacerdaseelegeugoiiemaooritêidià 
pubhctdade. por ped1do do pró~o Carlos. No J':'""':l e _ s_ de novembro de 1960. A posse foi no dia s de 
fora~!• se.mp~ nos demos mutt.o bem. Esse pnmetro - dezembro.NoPahlcioGuanabaia.Amara!Nenoassistiu 
co~v•vtofo~mUJt~~ueno,fiq~etapenas6mesescorno lposseaomeulado.QuandoCari!JsLacerdadiscursava. 
Editor, pedt dem1ss~o, se"? ~gar co?' o Carlos. Da AmaralNettosegRdounomeuouvido:"Sereeopróxlmo 
mesma fonna que _fut substttutr Carlos Castelo Branco ocupante deste palklo". Estava convencido disso, e 
(que também nao brigou com Lacerda, apenas poderia ter sido mesmo. · 
divergiu), sal e no meu lugar entrou o então deputado 
Alufzio Alves, fundador do jornal. Mas continuei me E:mbora Carlos Lacerda tenha feito um grande 
relacionando com todos, inclusive Amaral Neno. govemo,seus5anm•translormaramoumabatalha 
Não peguei a fase da "barriga" colossal de um repórter campal entre os mais diversos c:andldatos l sua 
dallitimaHora, "revelando"queaTribunadalmprensa suc:essio- Um dos favoritos era o próprio Amaral, 
queria trocar sua sede na Lavradio por um terreno na líder de Carlos Lacerda na Assembléia Legislativa. 
AvenidaCI\ile~eomo·isso-ennotal inverdade;lac:erda l\-1&5 ele foi G p~-SCI'-Vctado-pdo . .prúprlo 
deitou e rolou com a ajuda de Amaral Neno. Dessa gafe governador a quem !lervira com extrema dedlcaçilo e 
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Jealdade.PodemcHzeroquedlsllerem.oquequiteftm, 
oquepreteDderem.MasAmaraiNettoeraumbomem 
essendalmente leaL E a lealdade a Carlos LacenJa 
nem está em dlscussio. Mas Carlos LacenJa tinha a 
obs bdeumSQCe!I!K'lntelectual.enillguánsenia, 
pois na sua equipe Dio existiam intelectuais. 

Carlos Lacerda vetou Amaral, depois velOU Adauto 
Cardoso, que vetou Sandra Cavalcanti, que vetou Rafael 
de Almeida Magalhies, que vetou Veiga Brito, que nio 
vetou ningul!m. Ati! o cardeal d. Jaime Câmara foi 
instado a entra! na disputa que teve lances selvagens. 
Principal~~~ente porque todos acreditavam que com o 
formidável governo que fizera. Carlos Lacerda elegeria 
o suceSSO!". Dois nomes que nilo fotam cogitados em 
nenhuma oportunidade. acabaram ganhando impordncia: 
osecrelliriodeObras.EnaldoCravoPeixoro.eosecretário 
de Educaçio, Flexa Ribeiro. Nenhum dos dois com 
perfil eleitoral, ou projeçilo política. 
E Amaral Netto· foi mais uma vez preterido e 
inJustiçado. 

••• 

V eio 1964. acabou o governo Lacerda em f96S, 
acabaram os partidos. acabou a amizade Laccrda

Golbery. responsável por muitas tentativas de golpe. 
Viraram inimigos ferozes. E na luta pela sucessilo da 
Guanabara, Golbery derrotou Carl~s Lacerda nos 
bastidores. E voltado única e exclustvamcnte para o 
dinheiro e p111B a vingança. Golbery arquite!OU um plano 
realmente diabólico: derrotar Carlos Lacerda de forma 
inapel4vel e irrecorr{vel_. Para isso traba~hou 
incessantemente ati! consegwr colocar como candidato 
do próprio Carlos Lacerda o seu secredrio de Educaçlo, 
Flexa Ribeiro, que ainda por cima tinha uma filha casada 
com um filho de Lacerda. Com isso. Golbery queria 
"amarrar" Carlos Lacerda. nio lhe dar nenhuma chance 
de reclamar da derrota . 

Amaral Netto en o único que tinha cacife eleitonl, 
cbanoe de camPIUiha. um pto extnlol'dinúio por 
elelçio. Mu oio en o ''lnteleetulll" com o qual 
CarlosLacerdasonhava, e oiosalu candidato. Sentiu 
& ;iij.J511Ç8, ficou amarguracto.-roreTe~ro rem i%6; 
Jogo depois da eleição de Negrão de Uma para 
sucessor de Carlos Lacerda) deputado federal, 
Sl\plll'\)\)-se ót:\bü\haamm\t:'6t:C111'1M;,~1o. ~UJL'A: 
não se viram mais, o ex-governador abandonou a 
politica Jogo que deixou o càrgo, foi com multa 
relutincia que concordou em participar da Frente 
Ampla. Foi cassado em l de janeiro de 1969, Amaral 
Netto seguiu sua carreira, sempre vitorioso. 

Quando já havia ~ido .eleito l!ilfias ~e~s •. ~~~scq,bJ'iq o. 
''filio" da pena de morte para crimes hediondos. E 

podem dizer o que disseram. o povão é a favor da pena 
de morre. (Posso dizer isso com total autenticidade, 
pois nem mt: passa pela cabeça aceitar a pena de 
morte. A nio ser para os que praticam ou acobertam 
crimes como o do escindalo de ACS-ACM
Econômlco.) 

••• 

PS- Depoisdasucessilode 196S,Amaral Nettonuncamais. 
esteve com Cario Lacerda. Ele era aul!ntico, nlio sabia 
IL'lgir.Sealiravaemtudode~toaberto.Enlioseimportava 
se fosse o primeiro a ser ferido. Compareceu aoenrarode 
CarlosLaccrdaem l'fl7,masfoiapenasumatode~ 
PS l-Perdeu o pnlii'IIDIIl na TV Globopor~l!lll•nçade 
Roberto Marinho. Este que foi sempre e 
completamente desiDformado (a nlo ser cm maiBfa 
de dlnhelro) nio sabia queAmanl e Lacerda e411\'
IH'IDID.tlronopnlll'llllllldeAmanlpemando(T)qoe 
....lia atinala LacenJa. Depolll, o pnlii'IIDIIl que era 
semanal, voltaria por um breve per{odo,-_..... 
PS 3 - Nilo é verdade como dizem, que Lacerda teria 
afirmado a Amaral: "Voc:l herdou toda. • -
defetto. e oeohoma das minhas quaUdada". Tudo 
invençio. Cario Lacerda era violento e agressivo mas 
não com amiilos. E jamais diria isso ao próprio Amaral 
Netto. Lacerda adorava frases inteligentes. e por uma 
delas se arriscava a perder um amigo. Mas nio disse 
isso de Amaral. 

PS 4.AWmdomaii,AmanllinhaJI'IIIIdesqnHchde 
Clle!Jouaserumondordeptlmehollme,f~qaa 
seguludonatrilhadeLacenla.Emanat&lade~ 
os trfs (Lacerda, Amanl e mail Ju~~~:elbw) eram 
~ fala- de lmprovillo IIObre ·cm- dai 
quMI nio ~o menar c:aa:.. ineoto. Mala f 
quel!dade e nio defeito. 

PS S - Com Amaral Netto acaba um per{odo da hisllJria 
poUtica do país. Um período singuluíssimo, 
imporlantfssimo penonai{ssimD. Nesse per{odo, quem 
n1io tinha CIICife nlo poderia sobreviver. É Amaral Netto 
sobreviveu, resisliu a todu as injustiça. nlio se alllq!OU 
nem mesmo b doenças e à lancinantes e repelidas· 

açOea. dlegou 1116 • 
~eodo&lfm-=-iiiilSnJO, üloduAJ .... 
allllllledeAmln!Netto.I..emiJiemosqueelefoiinaisl{vel 
emtodasaslutasdequepaalicipoo.NioescoJhiaadversáios. 
N1o tefugava lrit!cbeins. Lutava por convicçio e por 
pnzer. Par lUdo isso, m mais inesqueável do que Dlllltos 
que ànda esllo por aqui. seJeciooa'ldo lutas e advers6rios, 
para veraquelesquelhesrendeen:nderiam mais promoçio 

~ Neao podia ati lutara luta errada. Mal 
comooApoSitoloPaulo, "'utaYIIMDpftObom.,.,IWe". 

Helio Fernaudes 
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A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n• 566, DE 1996, de urgência, lido no Expediente, 
para o Oficio n' S/35, de 1996. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pe_rmanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
lermos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4' da Resolução n• 37, de 1995. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 
567, de 1996, de urgência, lido no Expediente, para 
o Oficio n• Sf47, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovar!<:>. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4° da Resolução n' 37, de 1995. 

A SR1 PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
Presidência convoca sessão exlraordinária, a reali
zar-se hoje, às 1 Bh35min, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
-1-

REQUERIMENTO N' 1.423, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.423, de 1995, do Senador Gilberto Miranda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Fujimorização à 
moda tucana, publicado no Jornal A Folha de São 
Paulo, edição de 31 de outubro de 1995, de autoria 
do Senhor lves Gandra da Silva Martins. 

-2-
REQUERIMENTO N° 1.436, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.436, de 1995, do Senador Carlos Bezerra, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, dos artigos publicados no 
jornal Gazeta Mercantil, sob o Ululo Ásia via Peru 
sairia caro e pelo periódico Jornal da Segunda, sob 
o titulo A salvação do Centro-Oeste. 

-3-
REQUERIMENTO N°1.453, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.453, de 1995, da Senadora Marina Silva, solicitan-

do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federai, do artigo intitulado o Resgate 
dos Ideais de Zumbi dos Palmares, de auloria da 
Senadora Benedita da Silva, publicado no jornal Folha 
de São de Paulo, edição de 19 de novembro de 1995. 

-4-
REQUERIMENTO N' 1.533, DE 1995 

-Votação, em turno único, do Requerimento n' 
1.533, de 1995, da Senadora Marina Silva, solicitando, 
nos termos regimentaiS; a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo publicado no jornal Folha de 
São Paulo, edição de 29 de novembro de 1J!95, sob o 
titulo Slvam, um ovo de lndez, de autoria do ffsico e 
jornalista Rogério Cézar de Cerqueira Leite. 

-5-
REQUERIMENTO N°1.537, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.537, de 1995, do Senador João França, solicitan
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal Fo
lha de São Paulo, edição de 29 de novembro de 
1995, de auloria do fisico e jornalista Rogério Cézar 
de Cerqueira Leite, da UNICAMP, com o t~ulo Sl
vam, um ovo de lndez. 

-&
REQUERIMENTO N' 1.550, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.550, de 1995, do Senador Carlos Bezerra, solicitan
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federai, do artigo veiculado pelo Correio 
Braziliense, edição de 24 de novembro de 1995, sob o 
tftulo Previdência Parlamentar, de autoria de Afrfsio 
Vieira Lima Filho, Diretor-Executivo do IPC. 

-7-
REOUERIMENTO N° 38, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
38, de 1996, do Senador Humberto Lucena, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Fechando os 
ralos do SUS, de autoria do Ministro da Saúde, pu
blicado em diversos órgãos de imprensa do Pafs, in
clusive A União, de João Pessoa - Parafba, edição 
de 20 de janeiro de 1996. 

-a
REQUERIMENTO N' 104, OE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
104, de 1996, do Senador Gilberto Miranda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Feâeral, do artigo publicado no 
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Jornal Tribuna da Imprensa, edições de 10 e 11 de fe
vereiro de 1996, no qual o jornalista Hélio Fernandes 
homenageia a memória do Senador Nelson Carneiro. 

-a-
REQUERIMENTO N°104, DE 1996 

Votação, em tu mo único, do Requerimento n• 104, 
d~ 1996, do Senador Gilberto Miranda, solicitando, 
nos termos regimentais a transcrição' nos Anais do 

Senado Federal, do artigo publicado no Jornal Tribu
nal da Imprensa, edições de 1 O e 11 de fevereiro de 
1996, qual o jornalista Hélio Fernandes homerageia 

a memória dó Senador Nelson Carneiro. 

-9-
REQUERIMENTO N°105, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 105, 
de 1996, do Senador Gilberto Miranda, solicitando. nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo O Plano Real e seus dois Brasis, de 
autoria do Prefeito Paulo Maluf, plblicado no jornal O 
Globo, eãção de 12 de fevereiro de 1996. 

-10-
REOUERIMENTO N°133, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
133, de 1996, do Senador Gilberto Miranda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado Tenta
ção Diabólica publicado no Jornal Folha de São 
Paulo, edição de 18 de fevereiro de 1996, de autoria 
do Senhor Osiris Lopes Filho. 

-11-
REOUERIMENTO N° 231, DE 1996 

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 
231, de 1996, do Senador Teotónio Vilela Rlho, soli-

citando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Bilhões dispu
tam a guerra da água, publicado na Revista The 
Econcimist, transcrito pelo jornal Gazeta Mercantil, 
edição de 11 de março de 1996. 

-12-
REQUERIMENTO N• 234, DE 1996 

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 
234, de 1 q95, do Senador Júlio Campos, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo Retirada em Silêncio, do 
jornalista Villas Bôas Corrêa, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 8 de março de 1996. 

-13-
REQUERIMENTO N° 278, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
278, de 1996, do Senador Odacir Soares, solicitan

. do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Dr. 
Jorge Alberto Romeiro Júnior, por ocasião de sua 
posse no cargo de Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sessão so
lene realizada no dia 5 de outubro de 1995. , 

-14-
REQUERIMENTO N• 319, DE 1996 

Votação, em turno únii:o, do Requerimento n• 
319, de 1996, do Senador Bello Parga, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Sena· 
do Federal, do artigo Ação Provklenctal, e<f~orial do 
Correio Braziliense, edição de 28 de março de 1996. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h34min) 

Ata da 91 ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 11 de junho de 1996 

2!1 Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência da S~ Em11ia Fernandes. 

As 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Canos Magalhães -
AntOnio Canos Valladares- Artur da Táwla- Bello Par
ga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral 
- Caries Bezerra - Canos Wilson - Casildo Maldener -

Edson Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Emnia Fernandes - Esperidião Amin - Flaviano 
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan 
Borges - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena -
Jáder Bartlalho - Jefferson Peres - João França -
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-
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Alves - José Bianco -
José Bdnrrácio - José Eduardo Outra - José Eduar
do Vieira - José Fogaça - Jose lgnácio Ferreira -
José Roberto Arruda - Júnia Marise - L.auro Cam
pos - Lucfdio Portella - Lúdo Coelho - Marina Silva 
- Ma~uce Pinto - Mauro Miranda -. Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Ouinan -
OSmar Dias - Pedro Simon - Ramez T ebet - Regi
na Assumpção - Renan Calheíros - Roberto Freire 
- Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado- Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo
Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas. 

A SRA. PRESIDENTC (Emilia Fernandes) - A lista 
de presença acusa o corrparecimento de õl Srs. Senado
res. Hawndo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a praação de Deus, i"llciarros nossos trabalt-os. 
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° 

Secretário em exercfcio, Senador José Alves_ 
É lido o seguinte: 

Offcio n° 038/96 -LPSDB 
Brasma, 11 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
DirfJO-rT19 a Vossa Excelência para. nos termos regi

mentals e em atenção ao Requerimento rf' 555. de 1996. 
da Senadora Benedite da Silva, indicar os Senadores Artur 
da Távola na qualidade de titular e José lgnácio Ferreira, 
corro SI4Jien!e para CQI"I1:lOiel1l a Comssão TE!IllJOiária 
Interna. destinada a "acompanhar in loco, os ates. fatos e 
circunstãncias que erNOivem a tragécia. da Clinica Santa 
Genoveva, no Bairro de Santa Tereza, bem corro nas de
mais casas geriálricas do Rio de Janeiro". 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. Senador Sérgio Ma
chado, Llder do PSDB. 

A SRA- PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A 
Presidência designa os Senadores indicados pelo 
PSDB a integrar a comissão temporária criada por 
intermédio do Requerimento n° 555196, nos termos 
do expediente que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercfcio, Senador José Alves. 

É lido o seguinte: 
OF. GLPMDB N° 468/96 

Bras ma, 11 de junho de 1996-
Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. SF/855!96, tenho a honra de 

encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Sena
dores que integrarão a Comissão Temporária Interna, 
criada através do Requerimento n° 555, de 1996, des
tinada a "acompanhar in loco os ates, fatos e circuns
tâncias que envolvem a tragédia da Clfnica Santa Ge
noveva, no Bairro de Santa Tereza, bem como nas de
mais casas geriátricas do Rio de Janeiro"_ 

Titulares Suplentes 
Senador José Fogaça Senador Gerson Camata 
Senador Ney Suassuna Senador Mauro Miranda 
Senador Sebastião Rocha Senadora Júnia Marise 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

- A SRA- PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A 
Presidência designa os Senadores indicados pelo 
PSDB a integrar a comissão temporária criada por 
intermédio do_ Requerimento n• 555196, nos termos 
do expediente que acaba de ser lidei. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador José Alves. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 568, DE 1996-

Nos termos do art. 336, b, do RISF, requeiro ur
gência, para o offcio "s" n• 48, de 1996, do Senhor 
Presidente do Banco Central do Brasil encaminhando 
ao Senado Federal proposta para que seja alterado o 
item "g", da Resolução n• 53, de 27-1(}.95, do Senado 
Federal que autoriza a Prerfeitura Municipal de Guaru
lhos (SP) a realizar a emissão de Letras Rnanceiras 
do Municipio - LFTM/GRS, cujos recursos serão desti
nados a líquidação de precatórios judiciais. 

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996. - Jader 
Barbalho- Edison Lobão - Junla Marlse- Valmlr 
campelo -José Eduardo Outra- Esperldlão Amln

A SRA- PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O re
querimento lido será votado após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no ar!. 340, 11, do Regimento Interno. 

A Presidência recebeu expediente da Duma da 
Federação Russa, através do qual convida o Senado, 
para na qualidade de observador, participar das eleiçõ
es para Presidente da Federação Russa, a realizar-se 
no dia 16 do corrente. (Diversos n" 52, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

A SRA- PRESIDENTE (Emilia Fernandes) 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n• 1.423, de 1995, do Senador Gilber
to Miranda, solicitando, nos termos regimen
tais, a transcrição, nos Anais do Senado Fe
deral, do artigo "Fujimorização• à moda tu
cana, publicado no jornal Folha de S.Paulo, 
edição de 31 de outubro de 1995, de autoria 
do Senhor lves Gandra da Silva Martins. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 



Junho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00327 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 
2;1 '''t~tl\[)rSPNtlQ' .oplnlkt Terça.fen. 31 de outubro de 1995 J_ 3 

\'••1<'1 t•m ll·ru.rmln lh•nm[UC' pc1r C'n· 
h'ndc:r qll<'. mar' d" qut• t[tlõllt[Ut'f nutro 
,,,,,dr,l.ttu. l'tunprt•t•mkra qtte r•o; J!tiVCr· 
n.turc~ c,t,in :t ,,.n 11,u da "'" i<"d.JdC' e 
n:u• ,, "'.'f' 11,'" \1,,, t.!"'t'rnante~ Na dupla 
,·,·ndt(;iu de- u\l;rt1:it• !' t:"leit11r . .:t quC'ln o 
l'fi'•tdl'lllc.' ,1.1 /kpt'thhC;t t.IC\C 'C'TVIT CO· 

''"'.r nutrn' l~'\ uulhi~t•<; de hta .. llcrroo:. 
,. •t'"' tra~··• a pUhlu;n .r/!!11111:1'- da"i preo· 
, 111 ,,._i>e;, 4t11' llll' r~·m '"'ulouht nn<; tílti· 
mn .. r,•mp.t' p,u.t "~' looteo;.t.td(l, .o;,e não 
IIH't r.v.it•. uu p:tra :•krtar 11' tkumi.; 
l'"hrr'""· <.e ratiiot 11'<'' 

( ·,,.,,, tJII~' t"l:i c-m an\l:;nnt'IIIUum pnl
~·t''"' de ··rurillltui~:t~·.i,,·· do fha~il. 
Ni•• J!el:t vi:t tb" ;um:l\, m;~<; du encanto 
p• 'Hicnt·i:tl. 4Ul' V:U l~vando de roldãO 
01 rl'''"lên~1.1 tk 'l'U~ o~~llt•re" e fol1a
lcn'tld•• >1 -.uhmi""·'io •lc "C'W• ali:~dn ... in
.. ·lu-.tve n.ãu (XIliUctK 

1 ujunnn. an tbr lll!lllf"C' 'no Peru. p:~.r-
1itt dn rnndptn Jc que. corn o<: puHii· 
t'~> ... a<. 1!'1nttur:1~ e ·'" leio;; que <l pais 
('I<""Ui:l não pv1.krm gu~ernaf Apenas 
't' .tllt•ta..-.e radi~ah111'111C' :.1 m<'Oialidade 
d.t d,,,.,l. tlin~cnll'. 11 lnrpuwti\i.,mn da 
.nlnt"ll'1r.u,:ãu eu a•~;:.~i .. mu d.,., lct"' po-' 
•k'H.t d.u l'"llthc,:i ... ·-. de ,l:"t>Vemahilidade 
.111 rn\ 11 p:nt~\1111, t.llilll pcl.t qual rom
rwu a lq~_ahdatlt:' \'tt:ente. elnn•nnu a 
•,1f'~'"'<;ãn l' uup! ... '-('11 l'~tilt• de ~nvcmo 
4111.' pc:rJu1" atl' hort.::. 1_111:-'rno Jcpoi-;. da-. 
J1t\ldP-.a~ cl!:t~t'c.--. q11c n rcccmduziram 
.:'! pre-.ulên~; i:J A11:u.Ja nu dnrnmgu di7ia. 
pda~ r•i!!itW" J.t 1-'ulha. que COtn demo· 
~.t.tlêt.l não C JIC''' >.:tl'llem;~r o pab .. 

<) Jia{!nthltc,:" tJ C't.juipe lucan3 do 
pri.'\IJcmc J., R~p11hlrt.:a é o mc~mo. A 
t'"n~tJtu1çilo FeJeml. que tanto o <.ena· 
t[,., Fcrn~ndn Hl·nrrque c o governo MI· 
rin Ctwa~ dl'fcmlt.:ram -a~, ladn de Cel· 
"" U;t,\tl'- e M,moc:l (;uuçal .. e" Ferreira 
l·tllu• lut ~h.uuo~t.ht 1lc ··rc.•rrono;.ta por 
Fl'rtl:mJ" lknriqm.•. l'Rl proltr3m:J. .. Ro· 
d.1 \'t\,1" Jc l•nn. pnr t~r tledarado .o:.er 
~·~p1irip n pnKC~"'' que dera à Comis5ão 
tk- <>•'-tema1i1ação da Cono;.tituinte pode
n·~ at>o;.oluh,~ para hlmar :~i nela tnai~ cor· 
por.•lt\,..ta o IC'\!O "'llf'remu-- é. de ri· 
l!or. _um t~'ll.to ..:om meritoo;. e d~mCritos, 
'-~'IIII" <.cu pnncrpal drmCri1o ter fnrm.ill· 
r.td" ttru,r l~·tlt.·w~.IP m.tu>r dt• •[111.: I> pu-

1-'nr t.Jttlro l:ulo a máqum;1 adminio;.tta· 
ti>.l..ttdu fun..:rtm.t. Mc-.,mn arrc:..:adando 
tI';· do PIB etn trihutw. -a nrar!' alta 
... :uc_a ltthm.irr:• ,la lu-.r,,r,a de• lh:J-.11 c 
11111:1 da' m.nnr.t.'' 

"" IIHJnúo-. u 
,t,-t H 11 plthln·n 
.wrrtt.·nra 

TEND~NCIASIDEBATES o...._,.... ... ______ _ .,......"'" ___ ...,.._. ___ .. _ 
.. -·-··-·--·--

"Fujimorização" à moda tucana 
IVI~:'>OANnlltA DA :'õii.VA MAJtnNS 

[· tlc -.c lcmht:tr 
t]U\' t><; ."1. I 'I rc· 
l'rt'~~ntam uma 
r.::n\!:1 1r1hut:'lrm 
\'III lt"i '-IIJ't'rÍIM :1 

"O'! dn I'IU e 
\'c.plivalcntc a 
ltlll'~ tln Prnt.lnt<" 

f:!'tm lwo ... tí terão :.:1m 

t';t_milJiw~ o .ulittlJamento 

l'm adcl Bnno~ Nenhum pai' dn mundn 
!cm )lC'n.:~ntual t.ãn clev~do! E n déficit 
p1ihh~·c• 'C clt• .. a pon)UC t(l(kl o c:<;forço 
trtl•ut:itiu ~ utilindn Jl'lf:t <;U"'tentar a~ 
, ..... :tem .. ada~ m:iquin;~ .. tk• ~ onn cntid3· 
,r., ... fC"C.It•rativ:~ ... 

(.'niii dc•tu. O' I :!:0 mil lel!i!ôladore~ 
p.i1riu~. ~~ :<; 0011 f'oden-:ç. Lep.i~lativo!õ. 
., .. 'i 1.1011 l)utkrc .. ~w:cc.:utÍVtK e O!" 28 Po
.,,.,, ... Jll!lit'•ãrn .... :1l•'"' •l:t f:•nt:i~ú:ot :acl· 
1111111.,1T:tÇo'it~lmlir\'l:l p1ucn eficiente. on
•k ~l' iudw:m a' c"ti.!l_:th. Cllll.;nmcm lO· 

•la .1 Tt'lldõl tnhut.iriil. 11àu ...._·.c.:nlnpoftan· 
do. n-. pc•litl(tl\ t>r;Nieim" ·-ô!lém do~ 
liu•itaJtK irrtcrc.-.-.cs \.lUC: ddendem nu 
rcpr\·..Cnt:rm. por t)mnrtmcia uu r.:nnve· 
hii·nc.:ia-. ;, altura do de"-:lrr(l, 

""' e-.~ .. hnha de ra..:i•x:rnio é natural 
- 'lllt' u r•c~idc.·ntL' r.Ja Rcpühlic::J. pretenda 
.11t,·r:n õ1 <:on~tiruir,-iio, proc:urando tomar 
t• l'•'i' ~ovc-mãveL rc:du1indu a.~ e~trutu• 
1<1 .. e "uhn~etendo li!' pnlfric~ i o;ua ma· 
11t'1r,t dt' ~cr. :1~~itn cumn impnndo à !iii· 
de.l:tliC ~u c~uln de govem:~r. com o 
•uimnw1 Je npu-.içào po~~ivel. 

( 'rl'io c'u que- ludn is."ii> uhtcrá u prc.•"'i· 
d..:ntc -.c pa-.-.;~rcm .;cu~; prujclll'l de rc· 
1111111:1 t'l'll'IÍtlll'Ínn;l[ "Cin nmcJificaç(íe:'l.. 
r 1-. tlttt·ir•,.. du ddadiiu. htdavia, ricõlr:it• 
-~·~~~t\<"hilent.,· ;tlinFidn". 

i\ n·lc•n.m ml'>ut:iria J'h•o;,sui cinco di!'· 
P"i\'ilC.·~ que l'lf'rmitirih• 30 rre~itknle 
''" l-t~·111ihlinl ~nvl'TllaT -.em ''JXKiçãn 
dt" 1·-.ladn!-> c t:um o dmheuo Ua ~ocie
<l.td~· tr;,n-.fni,Jn par:t n~ ..:urre-. púhlic:u~ 
I"" ••~e.•i11tll' mt•tlid:a"' pnvi!>o,"•rill!->. 

A prnneira dela .. é a elimin3çào dot lei 
c"'"lll_cmcnlar. da e~pre,.~5o ··urgent~ .. 
,. c ln principio dõl antcriuritbdc parll in!i
litult.:iu de empré<;ft~ compulsórios 
d~\unadn!!õ a in\iC!itil'l'lrnlo público. Sem 
lai .. rr•lteçtc ... pt'l\ler:i o preo;idente da 
Étepühltca m!'tituí-lo" por medid:t.lõ pro
~i .. ônao;. e TCC'I1Íió'Í·I;IS tanta~ VCI':e!i I!Uan
~1'> dc-.cjar, vi,tn que a vedação de utili· 
b\~" <k~'-Co; vcfc.·uln" lcgi•dativn"' na~ 
émt'nda" ccm.;.flluciunai"' 11° 6 e 7195 di· 
1,·ttl r<-'rt•iln apcn;i"' ft ''rc-p.ulmn~u
Ltc,:ln'- tlc ..Jbru.;iti..<l"i CCMl:o.lfiUÓIIIIO!Í~ C 

O:u~ a "in~lituiç~u .. de tributo" j:i "rc
p.ulumcntadu~·r pela C"t~n~titui~ão. 

'W jl:l\\ar !;ti di-.p,..itivu. a divida pU-
61io.:a mle-rna. qu~ duplicou d~o;de o Pla
~H Rc-al -pa"'50U ÚC' I JSS 50 hilh<ie~ pa
t.t I 'S~ HKI h•lht>es.- pudcroi ~c:r reÚUII· 
da de um dia para nutro, medi.illnle em
pt~~timo compul56rio instituldo por me
dida provi!iória. tnnsferindo-<:e recursoo;. 
do silõtenta financeiro para a.;. hurra.~ go. 
vemamcnlai~ . 

À evidênc-ia. :o:.e. os recursoS rorcm 
llllll~feridos para o Tesouro e nlo ape· 
na:t "bloqueados .. como no tempo do 

presidente Collor, o~ m!ilndad~ de ~egu
rança nlo ~rvirio para liberá-lo~. poi~ 
apenas serlo cablvei~ ações de rcpeuçlo 
do indt!bito de rito ordinárin e de du
raçào média de cinco .ln<r.; para o tràn~i· 
to em julgado, fora a demora ele C''li.C· 
coçJo tlo:ç. pn!'cahlrio<;, 

Pela :>C'gunda. pnder:l o pn!'<;iúente da 
RepUblica in!'tituir tributo.<, ~m ocorrên
cia do fato gerador da obrig.illçiio. como 
antecipaçlo de recc:ila e~ntual, com o 
que fm1alecerá CC\n~ldcravc:hnente o JIO· 

der imptJ~Itivo do 
poder público. 

o lert"eiro ron· 
to e~tá na linha 
dos empré.,timolõ. 
Ao fl!'tirar a n«"es
sidadc de lei com. 
plemc:ntar (que fl!'
quer r:lfõl ... otaç:io 
o ~uorum r.k ~lW
+ I dn."i parl.amen
l..'illt'S) e 3o permi-

tir a criação de nov(K imposto~ ''cumu
lativoo;'', af.a~tando :1. nece~sidade d.ill 
''nã<H:umula.tividade'· n.a competência 
rt!iidual d.ill Unikl. poderl in~tiiUir no
VCl!õ impm.tos por medida provisória 
-n3o falo de ref!!ulamentaçiio, mas de 
in!<>tituiçào--. acre$Cenrandn ao a~nal 
fechado de impo"'to5 da lei mait •r elenco 
infinito de nova" e:tt:açfle."i. 

~~ aprovada ,.~,;\1"=~~,. ~ '"n1c:nda. o 
ministro Jatenc não prcci!'aria de uma 
emenda cono;titucional para in .. tituir <.eu 
CPMF. ma!' ;1pt.•na~ de un1:1 Medida Pro· 
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\'I'Úria. 011~1n "<. arauw ... r~..:~idcnc,ai~ 
que S F>ta. n.io pretende ~e__ uülizar de 
'"'~ mecani~mm .:'c~um::n~ pela elí
rnmaçãn dac; ..1tu:ur. garanUJ:<> Ú('" contri
humle<: fira, ~e prC'Iendc: não uulinr, 
pergunto. p:ar.::~ que cná-lnc;? 

O yu<tno JXmtn C a tran-.ferência Ja 
cutnpetênci_a ampo<.iti~a do<. E~r~dnc; pa
ra a União no <:eu principal impo<.to 
!ICMS) e .J r~upera•,àn. para" t 1n1fio. 
d(l'õ cinco impo~
lcl<; que pe-rdC'ra 
e-1n 19Kfl •• tll'm de-
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cial, !ôei"Vindo--se des:r;a anna contra con
tribuinte\ contec;tadores como fonna de 
de·scstimulá-I!X a recCNTer: ao ~udiciário. 

Por fim. para completar, na reforma 
admini~tiva pennite o projeto a de
missão de concursados csUveio; e a ad
miJõslio de nlo-<oncursados. 

al<~rgar-c;e a l:ta~e 

de c:ih::ulo do I PI. 
N.:1 n•formc:

l:u;ão da ~i<;temá
tic.:~ dn ICMS ('lO· 

dl·ni o Senado 
~·nar Joio; regmtc~ 
juddico~. permi· 

l.Rmbro que, mPsmo sem 
tJiis luult•rt-'!'. jii l1á sinais 

,J,. ufujimorização ··-

Dc<.sa forma poderá o governo livnr
!>e de todo:r; _aquele,. qu~ não c~munga
rem de c;uas idéia:<>. me~mo que con~o.-ur
~doo;, e contratar aquelcr. que delas co
munguem, ~em concv~-;n, formando 
uma equiroe própria. c~u e de podere~. 
ilimitado~ dentro do governo. com re•
qt'ilt' ao~ novos di~pn~itivo!> cun~titucio
c.;•i"-, !\e aprovado~. 

Estou convencido de que o que aqui 
aprc..entn ~. por enquanto. mera hipóte
!õe de trabalho. ma.._ hipótc,oçequeme~
ocupa. Por C!liA razão n:lo me refiro se· 
quer a passiveis inconstitucionalidades tinde1 que F.,.1:1de~ 

~dedQ'nado~. pmv;•velrnente Je 3curdo 
com sua~ maiores ou menores vincu· 
l.:~çc'leo;: an Puder Exccutiv" Federal. te
nham. !--imuhancamente, a inddência na 
origem c no destino. de tal forma.que 
um f~o;:tado de oposiç3o poderá wfrer o 
impacto de re~oluçi'io senatorial retiran
do-lhe a incidência do ICMS nas ope~ 
raçi-.c~ int.:rest:~duai:o., ~eja mK produto" 
qui! envie para nutro<; E~tudu~ tincidén· 
ci:-. de dc<õ.tinol. <õ.Cja nt1.~ pnxluto.'l que 
1k leo;: receba 1 incidê-ncia de origem), 

Sem pnd.:r iUI(lO'itivcl prtipriu, rn; E~
tadoo;: .~ó terão um caminhe,, ou seja, o 
alinhamentc1 -.cm conr.liç(ít·~ ao F.ICeculi
\'11 Federal. 

A ~ocicdadc. J'IOf outro lado. ~e ficar 
o;:ufocada pela carga trihutária -qoe 
~erá con~ideravclmcnte elevada (é o 

quinto ponto)-, poderá ter o !i-igilo 
banctrio quebrado sem autorizaçllio judi-

- - · da propo!!it&. ma."t apenas ao fantl~tico 
poder que tais rcformn~ d:trilo õl(l pre .. i· 
dente da República. 

Lembro que, mesmo :;em t:tii\ pode· 
re:o.. ji\ hi :o.inai:ro de_ "fujimorizaçio" i 
moda tucana. O decreto-lei 2. )21 permi
te o rc~imc de admini.,lro~Ção tcmpur;iria 

·i:1ntil pal'll bancos e!l-tatais como prh·a· 
do:<.. O governo fcder.al beneficiOu os 
bancO"- dos gnvemoo; tucano!\ e atingiu o 
maior- banCO de um E'lt,ado cujo Bover· 
n:~dor é liberal. No:<. ban~ tucano:<. co
locou o qui\druplo do dinheiro de todOl' 
os contribuintes brasileiro\ do que no 
banco baiano. mas prejudicm.t apenas ~ 
depo"iitantes do banco baiano c não 

_l_II.!_Uele:o. d<K ba~os tucan(r.l 

·Por que não aplicou o principio da 
io;:om,mia esculpido no decreto-lei 
2.::;:!1'.' P~:~ ~t.:-:- ~ de~i1:-~~zto~ d" maic 
antigo banco .... ituadp em um E~tado de 
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governo lihc-ral foram prejudicado~ e 
não os dm harK:CI~ e!->tac.luai.._ de..-; gover
nos tucano~ se c:ste~ cu.~tilrlll\l ~ naçà•' 
quatro vezes maí!> rccur'ID!> que aquele? 

No ipfcio d('l ane• o ministro Nel~nn 
lobim. em conferencia a que as".Í!i-ti com 
Saulo Ramo~. Celso Bastos, Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho e outr~ cnn~
tlluciortalista. ... dir..o;c que o objetivo dn 
governo era '"de~tribunaliur'' a Con~,i~ 
tuiç;io pua que o ExC<'utivo governasse 
<õ.Cnt a~ interferência~ do Judici:irio. A 

propo~la de emen· 
da'l parece c~tar 
ne~~a linha de lôl· 

Cte"K;:ínio. 
Emhora con

corde cmu o pi'C..,i· 
dente da Repübli
ca sobre muit;u 
da.~ insuliciênda.._ 
do teJ~.Io C!!ll~titu
cional. e..,tou 
tamhém convenci-

do de que ~ria ncce~ú.rin diminuir o 
E."tado patll que • ~edlde cre~«."te, 
ma~ ~m perda de garantia~. c ni'iu ilpe· 
na..., aumentar con~ideravclmentc u pn· 
-der do Exec:utivo Federal liObre toda a 
Federaçlo ~ cu~ta de direitos e {!.:trantia~ 
individuai,. • 

Se a propo~ta do governo pasqr M-m 
alteraçt'ie<;, não tenho dúvida de que ~ 
abrirá um campo rc<~l para a "l'ujimori-
7.aÇ"llo' • du pai ... !'ietn o rccur;o à'l 11nna ... 
Seri C!liM: o projetei do ;ovcmo'' é o que 
gostari" de saber, comu eleitor clu pre~i
dcntc c cidadão do pnr enquanto E.-.t;.du 
Ocrnocrát_ico de Direito brasileiro. 

lV.S GANCMtA DA .... .., ... MAil-nws. 1G. ......... 

"-~ .......... ~l"'tc-· cloEKolo•c-.•""'*- .......... ~t,._ ....... c.-~~e.~~-~-""""''"'·E· ....... ~ ........................ _ 
............... t ..... Jw_ 

Votação, em turno único, do Requerimento no 1.436, de 1995, do 
Senador Carlos Bezerra, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, dos artigos publicados no jornal Gazeta Mercantil, sob o 
título Ásia via Peru sairia caro e pelo periódico Jornal da Segunda, sob o título A 
salvação do Centro-Oeste. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

i Pausa) 
,:..provado. 
Serác feita'a'transcrição ·solicitada~ 
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São as seguintes as matérias cujas transcrições são solicitadas: 
TERCA·FEIRA. 7 OE NOVEMBRO OE 1995 -GAZETA MERCANTIL 

~ 

Asia via Peru sairia caro 
O governo prefere saídas tradicionais para o oceano Pacífico -...... ~ do-Esd. definitivamente ar-

qutvacsa no aw.alsovemo a 
idiía d< uma llid&direta pa· 
ra a .·Uia. pelo OCCODO Pac:!· 
fieo. A illformoçio foi dada 
a ent jomal pelo mioisuo 
do PlaneJameato. Jos6 Ser· 
rL com um UJ1Unento ~tc
nico: eua altemaava tipi· 

ficuio ·-rioa de dinbei· ro pan. ahraopuur os ~eni· 
veíJ obodaiJoo pasnlicos 
da ConlilbeiJa dos Andes. 
para depois. 1itenlmeate. 
morrer aa praia; Afinal .. 
lembra Serra. nlo bt pom11 
de alto calado no Peru. 

Epor-quollldoopla· 
nejameato estratelico do 
Cenuo-Oeate. no aovemo 
Fernando Henrique Cardo
so. esd. direcioaacio pUa um 
sistema de lrmlponel que 
d.e•=boque em ata panos 
no próprio Adlnlico: Para· 

nquí.. no - Sepeciba. 
no Rio de Jaaciro: olllquí. 
no Mannhlo. Esto liltimo 
tem um poteDCial invej,l'el 
no América do SuL.,_. 
tando n&YIOI de I~ 360 10-
neiJdu. E 01 outros doia es
tlo ICildo mcdenlizadol d<· 
pois da abertura propiciada 
pela nova. Lei das POftDI. 

Oa fwldol de pendo du 
emprau eswait; estio pra
ticamente fechando um ccn· 
trato com os aovemo• lo
cais. para a aplíclçlo do pe
sados recunoa no maior 
projeto individual oa lqiio: 
a ferrovia Ferro None. que t. 
con.sidcnda es~pca para 
a Lmesnçio da Cenao-Qes.. 
te com o n:stllltc do País. 

O secretária de PlaneJ•
menro e Avaliaçio do lllim>
ltrio do PlanoJamemo. Mao· 
ro M111<011dcs. informou que 
essa obra vaa consumir em 
tomo de RS 1..!1 milhlo pua 
a conclusio dos trechos de 
Apuecada do Taboacio (na 
divisa Slo Paulo e Mato 

Grouo do Sul) aré AltO Ara
Juala (divisa MS-Ooiú) e 
lml'Cf8uiz-EsD'Cito (ambos 
no Mara!lhio). Altm clíuo. 
esr.t prevism a c:on.uruçio da 
pon!e rodof""""'*ia que Vai 
viabilizar 1 Ferro Nane. 
unindo Rlllrin6& CSP.) a Apa· 
recidadoTaboodo. 

Auim. estará pranticta 1 
inrerli1açio do Ool,. Drui· 
leiro 10 reao do Pa!L desde 
Sio Paulo aré os atidas do 
Non& pGII 0 pn>jcf.o da fer. 
ra Non• encoan--sc com a 
ferrovia N"""·Sul Sqando 
MIIIUO M-o princl· 
pio elas estudo~ elo rovemo 
federal oua a n:~ 6 o se· 
guime: ··Acabar com o .mo-
nopólioda.-viaemvooàt --·-··.o aovemador do Mata (iras .. 
sa, Oanw de OliveiiL é um 

doi quo apillldem -va concepçl.o. 
0UUCIC~D~ào 

sisrema ct. U'aDipOna dare· 
gilo que csc.IG aa mira d.o 
!OVerao federal llo tris 
hidroviu: a elo Arapaia. 
que j' tem 2.600 km de 
comboio n.pcrimeata!: a 
do Toc:anaaa. qu wn11m 
se intortipl Nono-Sul aré 
Bstraila; a a da Made:in. 
que paf& o e~. 
encaaua .... com a BR 364 
e vai at' lt:acoatiara. ao 
Amazonas. A.U. alillls. jlll 
fuacioaa &am pono fluYial 
com upier'' pri.Y&d.o. 

A iDt:eDÇio do lhllllo
verao é ral'aW' a ''Mircba 
pua o Oat.e'. elo lll•pn:li
dalll Ocallio V arpa. reto
mldl. por JUICCÜD:o Kubiu
c:hek COID a CODitnlçio d.e 
Brulli.L Em re1111110. Irai&· 
.. da íntaiorizlçlo do de· 
smYOlvimtml:o.. com iaWIIi
meiiiDI aa ma1bu viúiu c 
bidrovíúlu, ap"iculaua e 
màosmt· 1 in~a 
re111o ao ..,.,..,. do Pala. 
Dos200milbGoado-

ainda diapoal- no Bruíl. 
eatiJDa..M que 100 milb6el 
ealljam .. c-o-e. 

Nu doaa 6Uimu ck!ca· ----vei 'O Gal cermdol e a 
d..apeito do dlspnao d.a 
Uallo. o Coauo-Oaat• 
apn11J11PW; ama m6cüa cte .,.....; do-..-.. 
do •~--.em
qDiiacia.- twEicil Í 

7 

U 
reacla iDUima bruileira 
.-do3.7 .. _1957 

para 4.3% em 197S. S.l% 
em 1980 e 6.3% em 1985. 
Pelos dados ot'iciais. é t3m· 
b~m responsável por 23% 
da produç~o de grãos e 
3 1.3% do rebanho bovino 
do pais. Os habitantes da 
re1l:l.o. enlrer::~.nto. corres .. 
pondem :1 apenas o% Ua 
populaçi.o nactonal. 

Segundo o ministro Ser
Til. que coordena o Progra
ma de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste 1 ProdeCo ~. 
com os governadores. sena .. 
dores e centros acad~mi
cos da região. o tmportante 
é consolidar a desunacô1o 
dás fontes disponive1s· de 
recursos oficiais. ).Cm a 
criaçi!io de novas. {)Ots a m
tençio é busc:u o restõlnte 
d.3:' área pn vada. 

A Mm do Plano Pluri:J.
nual de lnvesnmcnms e do 
Onramento Ger;~.l da Vmáo 
p:ua 1996. as a1ternauva5 
são a mlct:lUva onvnda e J.s 
~nudades mutulatcrats . ..:o
mo o Banco ~tundaal. I! de 
fomento mterno. ~scectal
mente o Banco do B rJ.sli e 
o Banco N.1ctonal d~ Dc:
senvolvlmento Econonilcci
< Soc•al 1BNDES\. 

Junto com os estados 
termalmente cl:~.:oostticados 
.:amo sendo oo C"c:ntro.-

Oeste - Mato Grosso. 
Mato Grosso Ja Sul c 
Goiâs- r oram mcluidos 
na mtnuta do Pmdeco tam
bém A..:re. Rcndóm:~. e Tu
...:anuns. qu~ taz~m pane 
Ja rel!láo Nnrte. 

··i) ~r::mde desar10 do 
:;o\'erno e 1nuuzar o ,.::tor 
pnvado a uwcsur mais no 
Centro-Oest~. uma re'zaão 
Je enormes cotl!nr.:t :lt.'; . 

disse Mauro' Marcondes. 
que panacipa das discus
sões sobre o Prodeco com 
os t~cnícos dos governos 
locais. A inr.ençio ê lançu 
o programa com a presença 
do presidente Fernando 
Hennque Cardoso. em 
Cuiabá. ainda nesre ano. 

"~as. atençio. Nlo va
mos despejar montanhas de 
recursos neste ou naquele 
projeto. Estamos apenas 
Jiscuundo a questão do de
..;envolvímento da regiio. 
estr:ncgacamente · •. :1dvene 
o ministro Serra. Ele ima&i
na que. daqui a 20 anos. o 
princlpai eixo económico 
do país vai ser dos dois es
t.ados de Mato Grosso .. 
Goiás. Minas Gerais. Rio 
de Janeiro. norte de São 
P:1ulo e Espiri'o Santo. 

P.ara rortalecer o Cen
tro-.Oesre c to:ná.-lo apeuto
so para alniciauva pnvada. 
J. rórmuia que o governo 
ttderal propõe ê tr:ldiCIO• 

n:~.i: afunilar os tnvesumen
t0s. venham de onde vte .. 
rem. para u;u~sportes. encr
J;IL agncuhura e comuna
..:açócs. ~as. como d1sse o 
~.:::nador Carlos Bezerra 
I PMDB-M"h. quo e da Co
mtssôio de Economia do Se

nado e representante do 
(üftllresscnra- e laboração 
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Jv Prodcco. houve do1s 
\.lpsos n:l manuta ongmal 
Jl.) Progrõlma: nenhuma re
!..:rêncaa a reronna ::~.grana e 
.l :i.aneamento básJco. 

··Sem rerorma a2rana. o 
P:tís não V:ll a luizar n-e
nnum. O C:ntro-O;ste. en
t.lo. nem se t:~.la". Jisse Be
t.:ri-:1 a este JOrnal. classtfi
... Jndo c:ssa arca como abso
lutamente fundamentaL 
:-..1.1.5 ele eS[a convenctdo de 
,tue. com esses do1s acres
cimos. o LProdeco joi estar' 
pronto para ser anunciado. 

O seaelário Mauro Mar-

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

çondes. entretanto. advene: 
''Temos que ser seletivos. 
N'Jo adian~a pensar que va
mos resolver tudo de uma 
vez. porque todo mundo sa
be que nio d~ ... A soluçio 
para esse impasse pode satr 
ainda nesta semana. 

Apesar da recusa de Ser
ra e de Mauro Marcondes 
d.e falarem em verbas e cl
t'ras- um pnncípio. aliú. 
do próprio PPA -. a minu
ta do Prodeco prevt1 recur· 
<OJ da ordem de RS I bi-
1 h.S.o. para aplicaç~o nos 
próximos quatro anos. es· 

pecialmente em tnfra-estru· 
tura. Mas. ãmbos insistem. 
a inrençio eom 1sso é prin· 
cipalmente alavanc:ar o m· 
teresse da inic:iati v a privada 
para a regiio. Eslá fora des
se c:álc:ulo. por e :templo. o 
objetivo de. em quatro 
.1nos. implantar '/.300 prje
tos de tornec1mento de 
l!nergta eh!itric:a. para aten· 
dimento a 3 m1lhões de 
propriedades rurats. 

Carlos Bezerra tnformou 
que também paruc:tparam 
d:il elaboração onginal os 
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.1cada:micos da regtio. in· 
~luindo que paruc:ipam da 
Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciéncta c· 
SBPC\. A preocupação de· 
lc:s i. especialmente. com a 
preservaçio do rico e :1in· 
da pratiC.:lmente tncólume 
meto õlmbiente do Centro· 
Oeste. Só para o Pantanal. 
uma das mats Importantes 
reservas ecológicas do ·pia· 
nl!ta. estão previstos RS 
:52 milhões. do PPA e 
B [0. com a contrapantda 
nc::cessaria de recursos cs
t.lduais. 

Construção & Negócios m 

A salvação do Centro-Desfê-
Prt~jeto integrado de desenvolvime_nto pode mudar os r1m.1os da ec_o'!_omia da região 

EsiJ em di"Cl tts.'õ3<• i•r••"• :101 wwt-r • 
oo fednal um pmje1u de •ioen1rol· 
vimento que pode- tnud:u a face 00 
Cenlro.( )ts!e, f.h:é fntq;tadn rctns 
t::sttdos de (ioiá!l, Mato Grn~~ e 
Maio Grosso do Sul. nk.~n dn Oi~ri· 
lo Federal. e faz parte de utua rn•· 
po!'ila que está~ :o~p~-ntado~pe· 
los senadOfeS e snvl.-nt;ldun~s dare
jilo. to Prtl)rlo cl.: tl!,;d-lt'UWit;l-:i· 

ca puruu Crntrn-(Jc.~t~. ~C! Indo n 
senador Carlos Benrra (veja ent~
visla ellclusiva nco;t:~ rágiu::~J, tkt 
PMOB de Maio (iru:o:<;to. nprco;idcn
te Fernando Herwique e!olá ernusias· 
mado com a prop~la e poderá lan
çi-Jo ainda em nuvc111hm. dm:'"le 
1risita a(tn~b4-

St:!,!IIMI dadc""~: dndnc:umcnto e. 
tmtéa,:M.'II qu&: cumém as bases do po
je ln. n Ccntro·<Jcstc. ocupando 
I R.lkl~._dn tmilório~ repre-
SCIIII Utnl enorme rrontc:ifl ec:on6-
micl r-r.m l":aio;. Sntncntc cum 1 I'""" 
duçlodegrlosé~UJNJ.xa 
bcn1 Sl'f'C'Í« 6 nM!dia MCinlwl. Pll'l 
se ter un11 idéill dn pcrfd «<OOmi
co da n.•gilu, cm 1993 a produçlo 
lc'M:al de grlo\CrepresentaVa 21%da 
nacional:jient 19'J4.esaepcrtentu
•lsaltuu pan 2J~•tenctocomo prin
ci.,al Udcf a sojll. 

r:unhánapccl.O.ter:M:niRgis
lra tovnluç••· O ret.nho hmino do 
l cnlrn.( ~te es1i ntimado em 50 
n1ilhões de cabeças.~ 
3211 '. dn rt"blnho bovino .aor-1. 
~~~~~sem r::~lar em mirw.':rius. n•ldei-

ns e prnduhiS e"lrativus vq.octaio;. c 
animais ,.a n:cril e C:•lb~.,.. 

O dol:nrnenln bac dnrrujek• tlc!l.

t&-a que"a insl:fÇJo dut 'enlm-( ln· 
lt c do Br:~~sil no ce-nário inlerna· 
cional só scri c:ompetiliva ~c ns 
custos e 1 produtividade rudel\.'1ft 
fazer lxe aus preços C'onent~ no 
mercado e:tr:temo. I~ esta por sua 
vez. depender' da n1oderninçl0 
produtivl que as nlraltgia" regi'· 
onais enscnctr.em". 

Entram nesta prnpoSia: npKi
taçlo e l«nGIOf;i&. as..~ameni«H 
rurais de pequenos produttm:s. 
conce.o;dn llk cr~diln rural nrien
t:Jdo, orc3tdzaçlu de comdnidlde 
produtora e irril•çlo acrlcola. 
esta implrmcntada llrav~ de mi
crc..,.ciu. 

Turismo como indústria 
A imptantaÇio de uma pt•lllica eficiente e 

competitiva~ o sc:tor ck turismotamhém já 
esd sendodiSOJtKb dentro da pmp:1Sb di• po
trama dedesenvol1rimentu ~a rqiiiu Cen· 
IJo.()esle. Pan o ~rio da IndUstria. Cn
mtn:ioe Ttaismo. ErivM 11uenu.a l*'if d.t..:c ... 
Joaçlo em pritiu desse pogr.~n1a que está 
tendo discurido com o sovemo federal, use
cor de IUrismo em Goib pusari a ser tr.n:Jdo 
como mais uma fonte importante- de rccur.;c-rs ,...a «anomia esbc!ual. 

.. Turfsmo~ indl.islia e purtanln 1:11 i1,oc inv~· 
tlmcnlm", ~o ~mário, que já ~cve 
reunido com a ministra Onmtbc:t Wmt~.-ck. da 

lndúsaiaeü~.solicitando•nod•IK:ol\'til:s 
naatual pnlllicadotdaf. 

O Ktteltrio informou que thtrnnk o I"O•nMn 
de S«fd6rios de lndús!ria. Cori1ádu. luris· 
mo e Meio Ambieftle. ocorridn recenlt·m~nl~ 
cm Salvador (Eh). foidbcutidt princirlllneulc 
• melhõriad:l infn~-cstn~Urae nxfuçJ.J dti'S e~"
tos do tl.lli!mto inleml), en-.,hoendfJ,I! clar••. r"' 
~stadus abr.angitlns pelo planotk dt..~U1rtll ... i 
oncntn da rcst&n Lentro-lk.'Stc. 

Squndo Erivan, Gol6s conta com ~~:cu:;~ o.k· 
40 pólns turfsHcos siiUI!dM em dive1sa" loca· 
lidadn do Eslado, cum a maioria de~ ufcre. 
cendo uma completa tnfra-estrulura an turi-..a. 

FCO na mira 
Nos JlfÓ'imo~dias 7 .I c9 tlc n11ovcmhm .• .._ 

set:retárins de l'lanejamentn ~ts 1-:stadtw dt• 
Cenlm-C)e<;~e e t«nic~dn Mrr.istbiudu l'la· 
nejan1enlo estarloretmidu'!'. em nnr~llia. rara 
ddaft•rmJ""Ub'f::IIUSCfi"Pt!'queirlln~~:t,.,,· 
ror o rt.-.nu de descnvolvirncnt:<• inti.."Çnl .. •da 
fCJilo. l)evedttSC"tdiscutid:L1 dirctri7c~ e 111•· 
llticas sabre a ulili:t:~~;lo cJm rectnos tlu I un· 
dto t:omtitucinn:zl do Centro-C ~k. 

De DC:nrdf.~ccMn o :t.eae~iritt cktl'l;tlll:'j.uncu· 
to de Goii~. Ovldin de Ánt,.oelr.o.. ns trabotlh(" 
1vançar.am com adeliniçlndrõ :balo; priu1il:t· 
rizde IIÇiu g<IWUI.Ikiitai,II'JC tlhjdivarll pin• 
cipalmentc 1 comolidaç:lo do sistema nmlli · 
modaldeh"~ampliaçloe~n~Mk'T11i1l1-
çlo doc:ompluodas lelccomuuk>~ifÕt:~c çc· 
raçlo c distribuiçJo de enersia. 
T~ esses projetes. sq;undoc)lpiM:ot f h-i· 

dio de A~is. deverlo ser ac:01npanhadt:l'li d~· 
suporles adicionlis nos setorn de educaçiin. 
saüdc..q.•liftctr;lo profmínnll. ;a'mindtruri· 
alizaÇio,Uém deapoiotpec'*'-. ~lt:llf!C'''" 
tnsllrúioo;esegunf)Ç'Ipúhlica. rarl1 de /\11· 
1elis. C:Sia seri I grande oportunidade rar~ 
o Cenlro-Oesle, uma vez que o pr<lftriucn
wrm rcdl=tal esd emp::nhadu em in1f'IÚintlrc..-nn· 
diçlte'l ~es~ri;r~ ao deu-UVtlh·imc-ntu•l:t n: 
ailo. 
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Prioridade é atingir mercado externo 
r.:-si:n C:r.fn".f)e~c. o l"'':f'llll!7~i• 
lnc:lui lambbn COIJ1I prioridildelh 
f"cn'owias NOf'OICSte SR-10 e o c:ont
~tlno rodovijdu de !oi•i• 
Vem.eh(Of,. 

Cadllndlo(MS~ -liolloo(OO). 
l'orixnm•MTt. e JIOI*:wobfe o Rio 
r:~r.~gu.I-Corumbá(MS). 

0033! 

Dt.·r~w~ !U prwrtolll<fo·\ ll<h '"'"''' 
pora o J~:Jrm'dh•rm~·•rlo dor '''K1dtr 
C~ntro·OeJit! c!:Jtá u Jll(l ""''X'''f'lfl 
d~finrllt!dettM fJfd'<l' '''.t.'ltkl c't'fl"' 
o '"f!rcad•• llllf!rnu. um11l I )llnllf! 
tknr fato é q•f! '"' E ,,,,.{,n ;,.lt:· 
trtJftt,•J Jo (tfnjn" ""'tc'olm uho' nu· 
liwn rk frtJmpMt,• ,.,rpcr:,·s J,.· gf!· 
,.,.. makw rapkk: e mellflh':f nd• 

1o11112 dwsotladut "''"'"'m "'' Jt:N 
rlatiftD jútal. Tai.l ultenJOIII'fD le
rdo qw pm1or, Je uc.·• ,.Ju Cnffll a 
proposta. obrignltJrldmc.,l~ f"ld 
Gi:loçdo f! d COIIIuliJ"'·,Juck IMI JU• 
lnHfltri~Mtrc,:qlfliWJ,,.. 
d.ltttlo til 111 III.:Jrmitl!l AMJ.IIIIuhl· 
T«&Mii'M r P..-umt-rut·~JJ:IHIJ. 

Fernt"IM ·No lr:n~pwte r erro
vi"'"' ado IIS ferTOVitl~ l.nrC".()n. 
10, Norte-Sul e aindla EJ.lrcik,. X~m· 
IMo'. qwe r• • Npç1o rrt~reo • I J&dto.. 
\l'ledo ltioA,.ueia com a fcrmvia 
Norte-Sul. l'lntbân ~ •~.a. no 
llafttnnsporlt (trroviifio. OCUI'fC-. 
6wCenlto-l.._,a,_tirde l\nipo
h,.itp;m••••~JMil11ibd 
.. npon.çlodos prndtllos llrk:o
la e -crotndtmrilf~' de.(icNU e dli 

RMM ... - No cno dn tmn:.~pnr
le rodovi,rio. o pn'CfMa• prnt • n;

CIIIIt.'f:tçJ.•<k' nlt)owiz reck. ..... Scomo 
• que dt. sakla r-ra 11'1 P.c:lrtco: BR-
060. C an.-.pdf MS) • divisacon Gcii
h; roduwia X•mbioiCTO)· 
l:~tdtucMM: UR·OIO,llr,..çu-PII
drelkrNnll•:dupl;ceçtodllli~ 
hu•nhi•rt·B~Mill; RR-970. A~ 
titb do Rio Clani((.Of-Araprça 
(()iv.<K>r'MT); BR-151, Jatal-Caia
"""ia-l'i...ns:I'O<IovóoMT·222l5, 
IM:hn OR-16JIBR-J64: e Blt-364-
Rio Btanet..Cruuiro do Sul( A C). . ._ .. _.,.....,..,...t_ 
bêm • melhoria do sislaM • i-. 
p:tCICICOMO Penle. UafMae-
dll ,_.o hdfico vil Aaw; .ce.t 
.a tmninll e 1!0 PuriD Seco4o Dil
lrilo Federal; ponte APG"«OO~ 

S.CW ·Naifa toeial.• poposo 
t• dcdcsmvolvimeneo pn:v!~n..,. 
men1o do fluxomicratório pa111 esst 
recilo. t:sse pro«sso propK:ilrt 
...,. melhor distribuiçlo espKilll. 
üvianllo.an~i&,apan
des oc:t~wbMn. Assim sen
do, dcwt*"Mverumaat..-çloespe· 
ciol do poder público nos.......,. ... loobôloçlo. ___ , ............ 

edllelçlo c pnqu~,. eienlllk• no 

C••••W.aa - O clesenvcdwi
mento~noCentro-Onletc:n• 
de. pdo P'"Jinftl .. 8 ta' de UINIC• 

tilo~iwdeconliJ'CI."nnes popu-
IKioneis expressivos na fldtximas 
~ fnilo ct. exf*1slo a. s .. 
fioonleh ~ica. enncentr.aa., 
~ialmcnk.cmp.:qtxn~o:5111.Í· 
clml c cicladl!l ·ae pode nM!cf'10. No 
planodo--........... 
rio. u ~ e.renleS cJos 
-lploo .... ,.,.,... .......... --...-·-IINriasda . campodobc:m-estarsocbl · eçtotolid6riada~toeill. 

Meta é distribuir renda 
O scmador ('arlo.t Brzrrrn (f'MDB-~m. re~/a qw o presidentt da Repriblica, Fer

.56 anos, ~o ,·aortit•Jraciar poUiic:o tia 1111iikJ ncrnclo lltlrrique Cardoso. jd tncnmpmt 
do Centro-O(•str e um do:~ mc1is entusias- a proposta. Bezerra, qut I tamh~m o 
mudos com a imf'lantat,·ilo tio programa de negociador da divida dos Estados jrmfQ 
desenvolvinwnto illtt!grado para a rtgiilo. à Unido. rtvela ainda que votou em /ris 
Nesta rntnvi.tta rrdu!ri\'D ao edittw-grral Reztnde para a presidincia do Seuacln 
do JS, Vassil Vln·eira. tlr conta como es- por lri8 ser do Crntro-Oeste e sua rlri
tdo s~ndo dt!.trm•ol,•idcl' as cnnwnarMs çdo signifi,·ar o fortalrt:imrnto da rr
para elabfJra("ão ,,,.,. trrc'i('.t e:~trt~tégic:as r gido. 

Jor••lda 5«-p~t~tla·Q••I•iM· 
pord•dlt tlaw ,,...,.. .. para • 
Ct11tr.-Oellef 

C•doa Bt"z~r .... Vai ~ outn 
históri• du Centm-
Oesle. Porque o 
Centro-Oes1e le~e 
uma fase com o Ge
hilio. com • Funda
çlo Brasil Cent111l e 
a Moreira parn o 
o~Jir, que nuratn 
alguma coisa. NO~ 
temos cidades q11e 

datam desSII ~·· como 8lln1l doGar· 
ças., Ar.~gan;u. Xa. 
vantina. l)repois de 
GetUlio. parou. Af 

Votei no lris 
para a 
presidência do 
Senado porque 
achava que ia 
fortalecer 
nossa região" 

veio •ClHIISCruÇio de Ur:bili.ol. tiUC fuf 
comtruida com o intuitu de imeriu
rizaro desmvolvitncnlo do ltrastl. O 
Centro-Otste vem converundn. o 
que 4! muito importante. 

JS • Q_.. ~ea1011 para dsbo
nr., ~ • serem hnpienlNia... , 

....,._ • Os sccn:lárin~ de l"la
nejamtnlo. Fonm reitaváriasrcu
niDes cm Goilnia.. CuiaW, CamfiC'I' 
Onnde. l'wnb!m os reilnre\ d."l.\uni
vCI'lidklcs se uni111m drias vezes e 
~o~~~k~OOmm 
• conctpç1o d8s Uni,ersidades. ~~" 
lhlliloban~ tetn itli:~ fõlft
llaica.. e qora cstanKJS acupbndo
o., proarama do IO"emu r~nl. 
Ete..,m eeontecer no ano que vem e 
lefiarcdençlo para a ntl"..~ rcgiât1. 
l)moWj 10daamib~ltult•l'11is do 
Slldede p~~a o Centro-Onte. Mas 
ton11 OUlrQ tipo de desenvolvimento 
pm~a pwiCiefe a cidades meno
ra, COfR IIMihores cnndiçnct de 
vid:e. climinaçln das r.vcbtse gera-
çlo dt empqo cm n.assa. 

JS. Q .. l f • Will llitlca! 

Bacml- É a de 
~osquevlo 
........... pn>duzi< • 
fazendo tudo nc:io
•lmcntc. Um mode
lodcdcsmvol~ 
to que o Brasil nlo 
rcz ·~ hnje porque o 
nosso desenvolwi
mento~fazaolhtn 
JtJrd. O Brasil tem a 
opurtunidlde hislóri
c:a &: ra7er agont um 
planfldedesen-.olvln..,.. hmo rfanojado 

no(. 'emtdn. lf'IC vai n:sult• cm cni
S:IS fattásticas nlo só para n Brasil. 
nu~s lalnbbn para o E:h.k.oriof. porque 
vai tramiC'"'*'e\sa n:gilnna matar 
produton. tk- alimentosdomurxlo. O 
Dmil vai dnmÍII:II'oompk:tamcnle o 
combcio de &fb e de ame no 



00332 

mundo IOdo. N ....... lm\rondÇO.. 
de contpctir ct•m n 
1\msil. 

JS • Q•~ llpo de 
açk-s .wrlo dn«W
•obkl•'l! Uaver6 
&e,.(Jo de «mpre· ,.,.! 

8C"rrrra - ScrJu 
prugram;t:> Yullados 
('Qnl n turi!õl'ltU. J*ll a 
indü~tria. a agmin
dllstri •. c a aGriculln
ra cm ~;r.ande c-.cafa. 
tdalqueviria~ooen· 

"O grande 
problema do 
Centro-Oeste 
era os Estados 
viverem de 
costas uns 
para os outros" 

çlo de empresos. O proçr31n8 lcn~ 
dun portes: UCM pMadoiW a qilo 
de inrra-cstrulur.a fkM:a c •IC'illl: e 
outr.IIX'f'l colaaçlode projdns ecu-
n&nicos auco.sustenlbeis 1enn00 
emprqos. mtdas e riqucz::a que fi
camnokK:ai.OcUSio~dcvalo.n.s 
M n:cursos slo viftcis. () JWCSidm
&e estt muito entusimmUt cttm u 
prosnma.e ji cuidou disso em u1n1 
reunilo com o paidenle do RIO 
(lbncolnlaaikik:w.,deOcxn\ltll· 
vimen«o). cm que e:~~:põs a sc..o t.
ses. A resposll Mi que rww o rro
Cf'aml nlo hawrillimitcs. AII!OC'Itl-

lo do projd'o jt foi financiadt•. O 
J~ Serr.l (ministro do Planejamcn
to) disse que nessa primeira fnc n 
go\lcmo tem rccUI'S05 e ni far.er o 
projd., porqtc ~~ ~ r.mtli~;d, alta
mente defcnsbel. 

JS -Isso c~arlll tt•alldn! 
~zcrn ·No ano que vem já-=~

tart atndo vapor. T.niOéqueti('C!r 
soai eSit se rcunnlo int·css•lkn~n
tc .,.,. rm..o JIIOirwM. quedtwt: 
partir di inffll-etttuiUIL dos rn+:tct!' 
aula-sustentados, 

JS -Os ftr•nM 

para hllpla•la(lkl 
•• procn•• ,·lri
•m •pNM do BID! 

Bc~:erra - Ni\o. 
ah.tmdos ~~~~~~do 
O IDe dos"'~ h:i 
os ~une.~ dos prn
gr.wnahibtcr.tis que 
o 8r8sil u~ muito 
poucu. ou qu11se 
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rwd•; tem muit11 di· 
nheiro. t"nm • cr~·· 
dibilidadc que u llra
'il tem hoje e cnm 

11n1 prnçram• como eue. CIIJN certe-za....,.,... n:cursosr-a ~~ po,....des._._. 
JS - f) procram• p•rl'('r ru·h i· 

l~r:t.r o ~·enn •r:rlnllnr. 
Bezerra • l h ma d:•., me c,,, (te'--< 

Jlfna;raana t nlu p.:rmitir a ~.:••m·,:u
lrac;lo de riquc-.cn i\11 cnnh:iriu. 
visa f:.;cr um;t .,.,., oli,tulomc;i'tu ,h: 
rendi\ 

JS - f. p•r• !11' "' ll•r • ann•n
r•dlara! 

lle:Nrra • I~"~'""' qtM.' ta.n·r Uo'1le· 
giln mnlt planta de qtM.'nt \'ai r•w•k•· 
1ir. u 'file? c tnllk. · l1."111l" que 101.1\.'t 

tambi-m 1nna ~·lin~i\u-,k 1111.lõ1 a 
vasta área du ( ·cucm-t k. ... tc rmra a 
prodt..;3u. Mas t~nu!o :1inda muill~ 
miuét'ius. muita m,t..k:i•a e" l"\."o>ltt· 

risltMI, que ln•k •~·111 uma !''"' 11101 
mnitu ~,:r;•no.k tklnum .. lu 

JS· A dnutllk•clo d• r~~~~ 
f " •IW• •• PntKnnt•! 

llcnrra • Sitn. Nessc pruaram• 
cntn~tudo.l 1arapruduzirtcmquescr 
~:nm o mhimodc produ1ividack e a 
n~~:tii(W q118lidadc J)U'SIYCI, porque I 
i:\1.1nde C"tMRpdtçilo do mundo hoje 
C\tâ III lJilôiiM.J;tcJa: e 111 produtivida4 

de. 1.\11..-s sln U'\ duis ingrcdicnles 
11•mlan•entais rara se wcnctr uma 
curnJII.1iç3o. J•artc da prOI.Iuçlu ni 
lkar ('o"lr.l ' ' mcn:ado inlnno. anas 
~randc parte v1i w voltar pat8 a ex· 
runac;:kt. t l CenlfO.(letc nd mais 
(Mil:'~. imo du m~n:adu imcm~eional 
du que S;mhK. rur e'~mplo. Se li~ 
l>c1annu!> as '""""~ htdrovias. u Bra
!>il .. o.stani bem P''"imu dn 1nerc:tdu 
iiUCm:k'it'llal, e (0111 uma l'xilídade 
~·m•nul!' di!' c,,lucar seus rrctdtllc"' 
nutill•m.ti~ fto~r:uus 'lUC Santos. 

.IS· Atis, os i•vnl'-nlt• •• 
rdaçlo dlt c••ak d~ t!KOat~tet~lo 

. ck rrod•tlo lfm l•~~t•r 
de dataqtae. 
BHern~ 1:xat1mcntc. 

Temos ~.m~t.:iahüut-orâ· 
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fw=a manwílhosa. e que nlu 
usamot. Ê um conlf .. :rn
sn. V:unus INr~ hidruvi· 
as, a., fCITO'Iias. Ali.io:.. um.'1 
da~plmeifasohra,!<Ct:i yj. 

abilitM as hidrnvias, rrin
ci~--· A~"tllia-'lo
canlins, e as esunda!l que 
dcntardlm para a hMtruvia 
de Slo Simlo. F. k."llln>i que 
fanr a intf!GtaÇiu ~"Ciotn'•· 
mtca da noss8 ire.l CIMII U 

Mcrtosul. que n:tu p:x.lc- li· 
clf 1:0m0 uma coi'iôl !li'! de 
Slo Paulo e Rumos 1\ ites.. 
mas abril~ o Pab tudu. 
1~:-~sc cmftalhn lan•t-..~n k.•m 
que scrdncnYOfvM.fttck-n
lro do ptnBn~ma. além du 
de~nvolvimcutu intento ....... 

JS-O~et~ltoriM'••re-
aiMettk possh'd a ••• 
fie ... .,., pllr'h~M~~t•· 
""ii• Cettlr•Ontt>.hl· 
ftpndettte * pal1id .. 
ftlt ........... pn,:ra-
ntatí•b ...... ,q:t~n! 

•lft'l'• · 'l'antt•t pw
sivct 'fUC' já eui act"ltC· 
cc-ndu. Opldcf'R"'.tcm:a 
du Cenlrn-Ocstc cr;~ c1!\ 

Estadns vivC'f'ftn de c,,..taS 
uns para os outnJS. J.;,-,o rwecisava 
acat.r. Pn:cisivamns no<> unir p:.ra 
lwlrptll'projetosatftltaB. f\1uila gen
te nlo ~ pol'qlll! c."U \11Jiei rMf 

lris Rettnde Cpen • prt"!liMICnda du 
SmadoJ. mas roi put~Jue ele t 1fn 
("entro-Oe!'ile c Clt :Khava qu..- i;a 
furt:alccer a nossa rqilo. "'!m itn· 
por1ar se hnnos vencer cm n:lu. 
Nessa unitlack ~ que e:l>lamo~ 
lnbalhando. isso j:í cst:li a~o."'nlc· 
cendo de falu. Esse prc~r;~ma (n 
da açlu C!'ittalf&ic:a para'' Centro· 
Oeste) boje ;A cid IL'ISUiliMk'l p:kt 
;nvcmo fcdenl· pelo prcsick."nlc da 
RepUblica e pelu Ministbio ... , Pla
ncj~~niCftlo. () pn:sidc.'llll:dtw' Jan..'i· 
kt l.'m nnvemhm. pnrv.nclmcn•e eM 

(.'ubNI. O hcwncm pUNicoprecisõl ~ 
muito dt:gc:tkladu. btii'Yo. pan n1ct 
cniCnder uma proposta de!'ita m•t.onf.. 
tude. 

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 1.453, de 1995, da 
Senadora Marina Silva, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado O Resgate dos Ideais de Zumbi dos 
Palmares, de autoria da Senadora Benedita da Silva, publicado no jornal Folha de 
S.Paulo, edição de 19 de novembro de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Serã feita a transcrição solicitada. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

'{ENDf:NCIAS/DEBATES 

O resgate dos ideais de Zumbi dos Palmares 
. O Bruil' celebra ~~este 20 de novem· 
~ 300 mo& da monc de Zumbi, U· 

~Ubc:o do Qwlombo do& Palmara. 
uo pito de liberdade ecOido DO 
Wldo foi dado por. Zwnbi. quo 

ou com a própri.l vida par ter ouudo 
• na Sem da Buriaa. em Ala· 
Repllblica de Pai..IDift:t, onde 

venm cm liberdade acnVOI tuP· 
dol,lDdioa• bnncot pobta. · 

· comrtrio do Btu:il .cr.vo;n&ll 
stculo 16, Palmuw suq:iu. c:omo 
sociedade inultirrKial c piunçvlN· 

rdll usim perdun;JU por een:a ót cem 
~Às; 10b lídcn.nça nelf'L reprnentando 
~ lltcmuiva iii; exploraçlo e desuma-

l
~!~~ ...... '""'"'tido o"""" 

democracia qwlombola exerceu .. 
Jro e fora c» sew timiw. o ~· am

Pl!t processo de liberdade com dipc!a
~construiDdo um& socic~ üvn do 
prOçDnceno. sem opresdo de raça aem 
de !ll:DetO, uma sociedade l'I:DOVIda aa
de a uclusio do pn:coDCCIUJ e do racit· 
moifoi uma reaüdacSc. De poalO de vil&l 

BENEOITA DA SILVA 

ti), ano de l99.$ :._Tricentedrio da 
~d&de o..z..•~ doa..Ralmart~""' 
d•ve ser v1tto coma o marco zero ela ci· 
dadanaa do povo DCJI'O. o 1nfc:ao da re· 
c:onstnlçlo da C:Jdad.ut.la que Zumbi pro-
mo,.:u. Ho1e, exis~e a cerTt-l~ ck ~ 

Pdmlra f~ uma ezpen!ncia sem pre· 
c:cdeata DU AD*tçu, 

A ptilvra cM ordem. Desta: 20 de no
vembro. 6: Vamot reescrever noSJa 
história. reccasauiDdo a bilt6ria do ci· 
~~~.~~ !.m'iõ.l'-.1••~<~• de z.im-

"'"!ti'CidOso profusor Flonman Fct· 
11111da, um a1ildo da luta contn. o rxis
mo. DOf ensiMU ~= "Se quisermos 
possuir uma ReplbUca democritica. te· 
mos de uribuir ao Mpo. como indivl· 
dua e çaletividlde, wn estaruto demo
cdtico. O nepo l«<IIU·5e o teste númc· 
n:l um da c~ da uni\'UKhdade c 

da consistlnc11 da 
democncia ao 

Edeo e pojjtico, foi: allnicademocncia P'-'---- , d 
rw*J de que se tem oodcia cm solo au.uan:;;7 e uma U 

Brasil". 

a.aftricaao. • • ~ --:L · • - Podemos afir~ 
·bsa referf:ncia de resist!ncia c lura pnD.ClpliH CODUlUWÇoel mar. ponan1o. que 

#'diarudade e ipal~de. que dr:v. .... ara a formula,.io d06 o proc:e~so de de· 
.X""todo o povo bru1IC11'0, nlo II'Cft'!"" P ,... senvolvuneniO na· 
;tos~;'t.iida~~tai4fi!í'P"iida. ideais de democracú c1onll só se com-
~·Q~'c!ldlêfâ.;rõssa hb!toriopaAL ptewt com a su· 
~W?a.I.marii• c··sobtc a nçada bu~ · pet1Çio du desi· 
~que se promo ... cu cot~tn Z&mlba. • JUaldaaa bistóri· 
mâona dos 1ndícios e documeuros ócsa- cu impo:u:u ao 
p~crvn. por conta da csc:use:z dOI~ povo rtepo. Nlo I! poulvel coasauir um 
lli!c~ e do" ,Própnos doc:umclllQI. projeto de rwç:1o c ~ cidadan.ia sem le· 
:).tfm dino. o vu em c011ra a awlinaliuçio de pu-

po®co que re~ta de pllftll ~ua populeçt.o. 
tttô d.espetta o 1D· 
~sse da mataria 
d• haslonadores. 
rU:lo pela qual 
coil1de~os que 
o ~agate dos Ide· 
uj<,bJstórico-pol!
llcbt de Zumbt c 
de+.P~s ain· --
~ está por fa.ur, 
pÕu, c~mo u.ntos outros qullombol, 
P~arcs é um~ das pnncLp.&IS conmbu
,ç6Ci do po~ o neJl'O pano a fonnulaçlo 
doi ideais de ..!emo;nc:la e da capaada
~~e supe~ as dC:Staualdadn. 

• 

Null 20 de novembro, quando 
wn.blm se comanon. o Dia Nacional da 
Coasci!Dcia Nesn. porquc.Zumbi. 6. 1. 
prinapll rdcrtac:ia dos oprim.idc» de 
todas L\ raçu e class.e~ e. princ1palmea· 
te, da cunscu!ncia neara brasde11oa. eltt· 
, -:mos ~abundo, cm Br.asilnl. a ·'Mar· 
'cha COI'Itn o Racismo. pe~ Ipaldade • 
pda Vida''. ocuílo em qu. terio cnDe· 
Jue1 ao presidente Femando Henrique 
Car.lolo. CID auch!ncia, reivindicaç:&:5 
que seria. a partir de aaon.. a mola mH
n. o motor da luta pelos direitoS dos 
neiP"')&. como a 1mplemen~lo de polf-

acu púbhcu de combate .a racismo, 
capazes (le enfrentar a siruaçlo de po
bt'CZa. de v1olenc:,a e rtW"JinaliDçlo, do 
desempreao. distnbuu~lo de mlda. da 
saúde de homens c mulheres nelfOI. 

O prcconccllo r.actal leva li exc:luslo 
SOCI&l e. cohsc:quentemeaw. b6 percl.u c 
danos.. Por sno ~Importante pmtnO"'et' a 
modificaçlo dos curriculos escolares~
ra mtrodwar o enstno da ttistória cSa Á· 
frica. que t a raiz do povo bru1leíro. o 
befço dos noJIOI. lllCCStrail~ promover a 
tituliÇio du tcms dos remanescentes 
de quilombos, ~:emo detcmuna a Cons
titulçlo Federal.; promover- o resptc cta 
imaacm do ne&ro nos mei01 de comuna
caçla, ;arantindo a "''Sibilidade dos nc~ 
aros na sociedade brullc1n:: promover a 
iJualdade de oponunadadcs e a pmuct
paçlo cfeuva ou uruven.i<Wies e DO en· 
siDO fundamental. 

Cumprir e fazer cumprir u leis de 
combatc às dismm.tnaç6el. que ccmpre
endern a própna Consatuiçlo e 1 le;\s
laçlo complementar, aMm das con
venções intemactonais como a Con
vençlo lnrentKional sobre a Ehrrunaçio 
de Toda. u Formas de Discnminaçlo 
Racial: a Convençlo 111 da Oraani
uçlo lntemiCionaJ do Trabllho (Oin 
sobre 1 discnmtnotção em ma~ria de 
empreao c profisdo e, mais recente·. 
mente. u rcsoluçõe~ d.l Quarta Con. 
fe~ncia Mundial sobre a Mulher. rcah·• 
zada em Pequim. CUJU conclusOor:s tn-i 
cluem a tern6tica rac:aal, u vari.has dd 
n:ça e etma n~ documentos ofic1at~f 
que slo a Oeclançlo de Pcqu1m e a Pl.u 
t.a!onna de Açlo. ! 

O Conarcsso Nactonal esti a.cei1andd 
o desafio do rcspte da c1dadarua do pOJ 
vo neara. I! imponantc. wnW:m. respal.~ 
dar u iniciativu do Poder Exec:uuvo e! 
do Poder Judicitno que carinbam oes-1 
se senado. 

Nlo pode haver co~m0n1çio m.&.~sl 
d.iJna de Zumb1 dos Palmam. do que o} 
comprorrusso com o resJate d.l etdada1 
IÚI. e com u uaruformaç6cs das con-1 
diçOor:s de vida eSc povo nepo. 

Zumbi nlo moneu. Vive em cada um 
de nós. q~.~C pen:om: o canunbo da hber· 
dade, da IJUakl.ade e da JUSUÇL UUCiado 
por efe h' mail de ~00 IDOI. ' ''' 
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A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes)- Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.533, de 1995, 
da Senadora Marina Silva, solicitando, nos termos regimentais, a. 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no 
jornal Folha de S.Paulo, edição de 29 de novembro de 1995, sob o 
título Sivam, um ovo de indez, de autoria do físico e jornalista 
Rogério Cézar de Cerqueira Leite. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

fOLHA jS. PAULO 

TEND~NCIAS/DEBATES 
01.,..,. ~coma-.. ;anla u:actu1ein ....:n~ :a opondo 

4ejanlll.S..~....-:.ao~•aornu~.to...._~,..olll•n.n 
~ ............ ,.....H .......... UndincAJob~C-'""90".,_, 

Sivam, um ovo de indez? 
R<K;ÜKIII CE:IAK DI' l'UHJliEIIV\ I.EII E 

opinião 

Os gablccns. principalmente os tia· 
espécie (JJlu.ç gõJI/us, não voam muito 
bem. l>mesticados há pelo menos 
4.1XKl an4, só vieram a se tomar uma 
"commulty" produzida para consumo 
de mas.'Otpartir do século 1'1. 

Todmia alguns de seus hábitos 
'\.-conôni:ns .. já eram conhecidos des~ 
de Roma, que batizou de "ovum indi
cii" essa necessidade psicológica da ga
linha de 1m incentivo representado por 
ovo anterior para que venha a pôr o seu. 
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Ali~ís. uma t:amcterística muito humana. 
E agnra parece que o nosso Jvlinístériu 
da A~ronáutic:~ também está aprendendo 
o artifício com essas aves· pouco prenda-
das para o vôo. . _ 

Afinna-se que os senadores da região 
anm76nica ~ão favoráveis à aprovação 
do ~.:ontmto com a empl'e:·m amrricana 
Raytheon para a in:-.tala~·ão tio Sislema 
de v:gi1ância da Amazôni:~ tSivain). . 

p,·rguntamns canditlmuente o que la
riam se tivessem eis US$ 1.4 bilhão. so
ma deslinndu ao contrato, à sua tli~po
sição para aplic:m!m livrenu:nte nn re
gião que representam? Que percentual 
dedicariam 11(> Sivmlf! Então podemos 
concluir que são favoráveis_ ao .')ivam 
pnrquc se dcl'runtarn com mm1 dicolo

. 1nia iujusta e incontnruávcl. Ou o Sivam 
ou ml!la. Ali;is, também sabem -ou pe
lo menos desconfiam- que os USS 1,4 
bilhão constituem apenas uma espécie 
de "ovo de imlez .. , E. aliás. por prema
lum que seja. a inchação já começou 
com a al.,raçflu de adiciouais R$ 250 
milhões para a extinta Esca. 

A lógica e n senso comum dil'iam 4ue 
o sbtema de coleta de dados (Sivam) 
pressupõe um complexo de instmmen
tos ct~pazcs dê aproveitilf essas infor
mac;ões. Sem u 
qual o Sivam se-
ria inútil. 

Pnrranln uu n 
Si v a rn. c o nlo 
atualmentc apre
sent:.u.Jo, é uma 
farsa nu \!111 sua 
esteira vem um 
extenso progmma 
ruilitar tle contro
le da Amazônia, 
como sugere o almimnte Flores. Neste 
último caso, o Congresso e o povão 
estão sendo enganados. Não só porque 
os custos já não seriam de lJS$ 1.4 bi
lhão -mas talvez USS 14 bi ou muito 
mais·- como. além de tudo. a própria 
questão do controle da Amazônia ainda 
não foi discutida. 

É a Amazônia um arsen:•l de riqucL:..Is 

naturais economicamente aproveilá\•cis'! 
De q~e forma'! Ou será apenas um gi
gantesco jardim botânico com muitas 
borboleta' para :~limentar a curiosidade 
Je m• .~o· ,,Jiur:t'i ·t:H;! Q11 · ·i~• uw t re-~ _ 
Serva imensa tl~ JUOIDisSOI3 ÓIVersióuJe 
biológica'! Se isso é verdade, então já 
éstá scud;l ('lllregue com a ulei. de pa· 
tentesu proposta pelo Executivo. E não 
há Sistema de Vigilância ou de Controle 
da Amazônia que. com es.<a legislação. 
possa reservar os eventuais resultados 
econômicos da diversidade biológica 
po~ra o povo brasileiro. 

E 6 bom que seja dito que só os retar
~~cam que qualquer investida 
contra a Amazltlia possa tM • .'urrcr por ar, 
por terra ou per água. O t.:ampn de hata
Jha para a pr.scrvw,·ãu da AmaL.c.lnia 
~erá o C'ongrcsoo Nacional e a cabeça Je 
ponte para u ilrasãn, o hanmmty. 

Pudemos. pds. forinular ag,na •• pró
xima pergunu. Se u Sivam~ n~esmo 
complemt!ntad• por um sislema trmli
cional de defe~a~ não asst.'l~ura o domí· 
nio nacional s.1hl'e a Amazônia. então 
pam que sef'·e? 

Além du pnh...~fiu ;,tu ''Ôn c da \'Í

gilânci~• sohre 1 espmjo at!n~o. o Sivmu 
inclui uma séri! Uc-- àfividadcs trmJicio
nais que j;,í estiu sl!ndo ou pudem s-er 
i•ncüinlamcnlc rc<.lli"'mlas p<•r in,titu
i\·õcs lnilsilcirm. a ~<~hcr: 

I) Recepção tlc inmgL·us de ~•télilcs 
rndeorológicoi; --o lnpe detém pessoal 
competente e etuip:unento capaz de ob
ter e analisar essas imagens em tempo 
real c com difu;ãn pela lntemct. 

2) Detecção~e qucimmla~ na Amal!i-
nia --serviço que .i'' é prestado com 

çnmpclência pdo 
Núcleo d~ 1\lnni
lofamcnto Am
hienwl (NMA) da 
Emhrapa c pelo 
lha ma. 

.1 l 1\.lapeamcllln 
da lloresta -tare
la j;í executada 
pelo lnpe e pelo 
lbama. 
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Ou o Sinuu ,-:;uuw fill's~ 
011 Clll ~IIII t!Sit'il"il \'C/ll 11111 

t•:<.:lt'll-"" l'rogrumu militu· 
de cotJtrolc d.a .·lmuzônitl 

4 l Zoneamento 
ecológico-eCJnômico da An:Jazônia: 
pnlgrama em andamento peln Secretaria 
de A~suntn!" ~stmtégico~. pelo IB<iE c 
pelos Estadnsenvolvi(hls. 

5) Utilizaçío de radares imagcadutes 
acn•tran~porttdtlS. Tecm,l<lgia cara que 
já nasce ohsdeta. pois o Brasil já pode 
dispor de inugens de rad;u geradas pelo 
satélite cun>Jl!U ERS-1 c pelo canadense 
R01darsat. 

Esses fatrs geram um conjunto t.lt! 
perguntas in;untornávds. Em primeiro 
lugar, por qw transferir essas tarefas de 
instituições 1acionais pa1 ~ :~ c!<':t .,\ln 
pela RaythtDn'! Em segundo: quanto 
dos custos globais representam cada 
uma dessas tarefas transferidas? E cm 
terceiro. o 41e ganha o Brasil com il •e
moção dessls atribuições e consequen
tes perdas ta:nológicas para organismos 
estmngeiros! 

A questãt da prnteção ao vôo c vi
gilância conra invasões de nosso espa
ço aéreo taribém merece alguns esclate
cimentos. Para assegurar a pmteção ao 
vüo no mesmo nível que :-.e tem na~ rt!
piõcs dot.. Dacta I.:! c 1 !-lt.·ri;uu llCCi!~~.-:í-
rio' ap~nas !JS$ .>11 milluit·'· segundo 
(h!clar:.Jções do prôprio ~lir}btérin da 
Aenu1áutk:a por oco1siã(l da 1iltim•• Cl)pa 
do Mundo. quando se pêrtku um m·iãn 
de pas~ageíros pilotmlu por um fe1 voro
:-.o tnrcednr. É claro que tal sistem<~ st! 
estenderia apenas pelo.;. i.ttuais cnn·edo
res aéreos e nflll ~cniri~l para Jetedar 
invi.!sBes do t>sp:~ço aéren nacional. 

É sahido que rml~11'4..''- tcrrcstn:" _sã_o 
bastante clicienlcs para tktectar aviões 
voando a altura<; clev.adas. ma.;. in~..·lica-

.< 

-, 7CS quandn at!ron:.I\'CS voa111 haixn. lnle
li7mente. contrabandista" tamhé111_ """ 
bem dis\o. Foi divulgado que os dí"l'~n· 
t.lio..,os radare.,. acrutran..,portados .... upl Í· 
riam c~sa hu . .:una. 

t\.las ~cria nt~Ct:SSiÍria pdo 111\.'lltl'- 11111a 

ccntc-m• desses equipmncutos. atuando 
continu~unente. para l'ohrir a Amaz<inia 
hra~ileiru, n que. cm si. ~:u·,tada mais 
que os ~IJS$ 1.4 hilh:.o. N,·nhum país do 
nnm<h.' I'C'l:OtTCU a sistema .,.cmdhantc. 
Até os El r\ prt.!fcriram t.:ombalc.:r o nar
cotrütico t.Oitl técnkas tradicionCJis. en
mo por exemplo o ••grampo'' tckl(ini
co. tão cm riloda no Planalto. 

s~ os radares acrotrau ... portatlus nflo 
:-.crvem pam o comhate ao rontr~1hando. 
se são obviamente dc:-.r.:a1toivcis para a 
defesa conrra aviões. mí.,.~cis e outr~,s 
objetos voando a grand..:s :11tmas e nada 
têm a ver çom prutcçãn ao vtln e se. ain
da por cima, são inclicaLcs. quanto à 
produção de imagens_ de superfície :-.e 
compamdus. com aqm•l:1s 1.\lrnecidas por 
satélites j<í em tírhita. então para que 
servc1n'! 

Ch~gmno~ o.1g(lra a 11111a pl!'rgnuta in~:
vitá\•el suscitada pela argumenta~ão do 
próprio almirante l;lorL"s. palaJinn tln 
Sivam. Sugere ek que US$ 1.4 hilhiio 
não é tanto dinheiro quanhl pan.!cc. 

"São apenas Job meses do S~ls··, 
argumenta. Com:ordamos todos com n 
almirant~ que não podemos sacrificar n 
longo em b.:ncfício do c.:urtn pra1n. Com 
essa qmmtia. entreranrn. são fdro"' 14 
milht,es d · ah~udinl'."l"" tk ., •' t·: ní
veis. Sem qualquer ah.:lhjÜo lllntl'criam 
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30% desses doentes. ou .... eja. uma massu 
populacional cquivalc111e ii l'''l'"l:~<;ão 
infmlto~juvenil da própria ,\mazônia. ~Se 
o preço do Sh am l''IIIÍValc :tquele que 
rt!presenta o futuro du mc~nm região. 

então para quem cstarclllo"i prcst:rvundn 
a Amazõnia'! 

ROGÉRIO CEZAft OE CERQUEIRA LEJTE, 61, fisico, 
• proJeuor tfrti6rito da Unfversidade EsbdU31 d• Campinas 
(l.lnkamp) e membro do Cons•lho Edi~ori:ll tb Fofha. 

A SR" PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -Item 5: 
'· 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 1.537, de 1995, 
do Senador João França, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no 
jornal Folha de S.Pau/o, edição de 29 de novembro de 1995, de 
autoria do físico e jornalista Rogério Cézar de Cerqueira Leite, da 
UNICAMP, com o título Sivam, um ovo de indez. 
Prejudicado, em virtude de aprovação de matéria do mesmo sentido, 

constante do Item 4. 

A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) -Item 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1:550, de 1995, 
do Senador Carlos Bezerra, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo veiculado pelo 
Correio Braziliense, edição de 24 de novembro de 1995, sob o título 
Previdência Parlamentar, de autoria de Afrísio Vieira Lima Filho, 
Diretor-Executivo do IPC. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

Prcvidên(.'ia parh.uncntar 
1\ f'IC'Vid~m;ilt parla111CJI 

I<.~ r hr;.t .. sfcira vcn11cndn du· 
t.llfll'llh.' nliu:ndu, em ~rhntk 
p.•rh:. pot fulln de csc.'!;m:n 
):I• Olfl" PI! 11 ti! I~'~ Jll"! 

looVIlllo~'i\l~ll~lti ÜC i'ab~:. III 
formoç6csle\IIICIU l opinilo 
pllbllca·co'lll'o lntullo de 
atinzir a ima,em do Poder 
Leaoslativo. 

O alvo P"'ferido do• crlli· 
cos da penslo parlamentar ~ 
1 sua proporcionalidade. Ou 

Afu,io V•cmCJ Lima f•ll•tt 

fCÍ•· o pasamcmto de ponslo 
aos ox-parlamentare1. apó1 
ólto anoJ de exercício de 
nusndato. Desconsideram. 
nn enumlo. que o parlumen-
t•'r de,·e ter. no mfninm. 50 
anos de idade. e. principal
mente. que a pensio corres-
ponde a 26~ da base de cál-
culo de contribuiçlo. Mui-
tos conJteSSISW nlo conse-
auem complecar oilo anos 
no exercício do mandato c. por isso. 

nlo tem direito ao beneficio. per· 
dr:ndotodas as contribuições paJas 
- snuaçio muito mal~ freqUente 
do que se tmag:ana. O ln~tlluto de 
Pre"Y•déncJa do~ Con,:re55utas 
(I.P.C'I paga atualmente apenas 18 
pensões mteJr&lS 1 ex·parlamenta
rcs que: cumpriram 30 anos ou nws 
d< mandato. 

O nosso sistema previdenciário 
parlamc:mar ~- em al~uM aspectos. 
bL!m mai~ rigoroso que a própria 
p• cv1d!ncaa ofic1al e rcgtme~ prev1-
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d~nc1ários parlamentares vi(!cntcs 
c:m outros países. _ . 

A previdConcia oficwl não exsgc 
'idade: mínima para concesc;ão da 
;~pm.~ntadoria. uma vc;1 que o rc~J· 
·mc cm vigor~ o do tempo de servi· 
:ço. nem os ·aposenurdos contn· 
:bul!rn para o sistema. ilmda que re· 
ior'nl"m ao mercado de trotbalho. na 
~· ':~.ãodeempr •.•. : ....... J.:r··:!:: 
T'l- 'uJ.:ncia p:'!rlam ... ;·: .• r·::-1-; ••. 
r""''"' ~ obri~adO ::1 "'-.lllill;'lut n.~t•· 
:.:.umcnte com 7o/c uu \.,.. ... :,,h: :-.ua 
pcn~ão e. também. nãu recebe o 
l JCI salário. benefício assegurado 
ao• demai• aposentado• elo pais. 

Na previ&ncia social. t usegura
cla a contagem reciproca do tcmP? de 
contribuição na admaNSUIÇIO publi
ca e na auvidade privada. rural e ur· 
bana. enquanao as contribuições pre
videnci:irias parlamentares apenas 
do computadas junto ao l.P.C .. sem 
qualquer esptcie de reciprocidade. 

Criada em 1963 - baseada no 
sistema adotado na França desde 
1904. de onde se difundiu paro a 
maioria dos países democrAu.cos ~~ 
senvolvidos- a nossa prcvJd~nCJI 
parlamentar i uma du mai~ jovens e 
rf~idas do mundo. Em muitos paí· 
ses. como Alemanha. Suécia. Dil,'la
marca. Noruega e Israel, a pendo 
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parlamentar 6 custeada mlegralmen
te pelos cofres púbhcos. No Brasil. 
o parlamentar paga elevada contri
buação (I 0% do subsídio anaegral) 
para ter direíto. 'Tlo futuro. a pensão 
proporcion~tl ao tempo de contribui
ção. A participação financeira do 
Es1ado. na condiçio de patronal, 
exJSt_e onde há pensão parla.a,.entar. 

o período de carência exigido 
dos nossos parlamentares (8 anos 

d n,;,ndaiUJ. pua 1 pcrc.t:, 
C.·•" de pen1lo.' um d1 
uo.10 • lunJ:HI do mundo .• 
~ o•nop:llôHinlllil COm O da J) 

·'I Kfllll. hrad · 
.... ~~:t,, h .. u .. ~a. Btlau.::it c 1.:.· 
Lado• Uniclol (S anoo) e Ak 
manha (6 anot). A idade m: 
nima de SO anoa. condiçl 
bhaca para a conceulo d· 
pendo 101 parlamenwea n. 
8ra1H, ~ maior que 1 CILabC' 
lecida, por ex.emplo. em h 
rael ~40 anoaJ ou na Auatr:. 
llil ( 4:\ II'IUl) 

A r:u~ol~nt'll d~a segundOl 
de pMrJamentar i um dC>II f~: 
tore~~o "u'" puuJbliUam • ele: 
çio de um lc:ilsla!Jvo mil• 
demucr•tlCu e repre5entau-.. 
da 1ociedade Sem 1 s.cg~.o 
rança de um fim de v1da d11 

A SR• PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -Item 7: 

Junho de 1996 

no. apena~ 1e candJdat.anan 
o~ ma~s. abutadn~. para le 
g~s.larem em cau:roa própn<..: 

ou defenderem inlerenes pnva.do~ 
ou ainda. representante\ inescrupu · 
losos. temeroso' de um fu1uro serr 
garan'tias. 1usceptfve1s a ;.cordas e~ 
púrios e rentávet~ 

ConsidCriillldO o arau de IO'tabdJ· 
dade e mcerteza!oo da v ada púbhc~ 
defendo. por uma ques1io de jusuç<..:
e equtdade. que o parlamenw façé:l 
jus a um sistema prevJdenci,riv 
próprio. capai. de 1ararnir a sua se· 
guridade- diTCIIO reconhecido~ 
todas as ca1egona!. profu.s1onais . 

lnadmissEvel ~ que a proposta de 
emenda cunMIIucJonal d01 prev1dCn· 
cta. encammhada ao Con~res.so Na· 
cional peln Puder F.xecu11 vo. adott' 
posiçio exlremada de exunguir. pu· 
ra e s1mple~rnente. a apo.~oentadotlói 
parlamentar. !'.Cm oferecer justifica· 
tivas. nem stquer se preocupando 
em adequar. à nova reahd"de previ· 
denci,ria propo:rora. a previd~ncia 
cont!rC~sual. um ~~.,,~ tl•:: ~·.~é& I '•· 
gente há 32 ano~. qu1· l · ··r.1r;;. re..,· 
paldo nas prmc1p:..i~ n.;r;c..Vc::~ demv
cliucas do mundo 
Arrilkt Vieira Uma Fllhu t dir~IOt-c!ICCU• 
U>o do I.P.C 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 38, de 1996, do 
Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo Fechando os 
ralos do SUS, de autoria do Ministro da Saúde, publicado em 
diversos órgãos de imprensa do País, inclusive A União, de João 
Pessoa - Paraíba, edição de 20 de janeiro de 1996. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

AtJNIÃD 

..... ,_, ............. ,. 
Fechªn~a ps ralos do SUS 

.............. ~ ...... 
0~ .Hif.Um.:nlol' m,tft.-J.t 

,lo.., no~ llllflf~n ..... o~l.: I'"' flC" 
fi,~"lft'D da 101udt 'jUC IC'tlllrll 
Olt>fiJOIÇ:in de c"<l.lfc~.:r .:: nJu 
ok ~ .. nii.NI..Jir. J!.lr...,.:m .-..,.,. 
nht«"f, ptopuo•t:ubmut ... •• 
'I~ ...:m """'*' fo:lto p;ilfil rx~~•· 
11o1h~.1r u~ Joli'l'"' ... umnUilf '""' 
H'aiN~. 

Dto« 1411,.. n lN AMP$ ft, • 
,.,,.,,h,, ~m IW,l. rr•...-o."Mo~....: 

"''~'""•m""''""C'Cllfnf'Çl'lfltt• 
~ dn Mini11,fnto, m..,_ do.,. 'Sol· 
.:ro:t~''"" l:llli~Wo~l~ " Mun-.:1· 
p!IIS • .CJI dl~laiM'M. 011 :nn• 
W" 11th ~~t~> ('~lho11o. N:.aril.,_ 
n:~ ... P~" oJ.u r...:•lfi;II..J.Kk "'' 
<IIC'IIdUMIMO. 

O que .c vt"ftl hu~alldu 
, .... ,,,ttclco.:cr. !o~nll• po~ra 1.1 

atcndtmcnln .. mtt~Hlllrttlal 
'~'~""'"a li!llcfl'laçln ll<t!ropillalu 
•1141Jjln 'jU.: llll1)ol .. lllbhktiNtirol• 

~~ dilfiiC' dt ftOIIWI rnltdl· 
t\c. 1~10 iMIUi, c.WCIIIC'fiiiCfiW, 
,,., mudttnll!> nKtudo~~ro <k tlwt· 
ftiMIIC'U. lrataiUfiiO c ,prncn· 

""' lne..:~lfiWflllt tflltt;&lh.-.,., 
o.'Oftl :li'> iftiC'n'IIÇI)C's; pnf'qUIIt• 
.-um iMirumcnrook :~v:~lia· 
.;.U• .• ura•"" .,J.,.. "JH,. Qcy., 
~Mn•lu Cf111C 11)d• u dtflll• 
ri.u dt irtqv.llridadn s6 '"" 
mm p.ba!WII> p.Hquc PI~· 
mn' cuc lfl•lrVMifflta. Fot 
o~ll'liW~'> dele '1 .. ~ 
Jol cm 1<:91/ft"IN de J~ tlCft:ll 
dC' 1.::! m1ltl60 dt i•nqç6rt. 
.:nm IC''"P" dC' pii"'IIIMIIIcil 
nwnnr o.k .! d.- 't 11fW njn C'll· 
~"Onlt:l~lm jllttificlli,..qualldo 
~"Unfmnt~ COIII o lliapdl&lo 
~'' E~-t l;~luint"' • ridYÇill 
dn Mimnu de it111trup\n do 
~"qUIYiillfMif • f()4J .. ,..,.... 
._. ................. 

.... .,o ....... .. 
lfl .......... w ... IMJ ,.,. 
~'CitiUidc ~ .. ..,... 
dli .. lll'nlfiCiplo _..,. .... 

~~:.:b.'.:~i=::tC=::: 

T•Kk"' CIIU,~do!o C''lilo 
.h~f"mi•o:" l'l•t'.t q11~:m qviM:r 
···~-... ~-~ .... €mhur.adnckl"l5hcfak 
~m ro:~ .. n~l·aa~ão o: luet""'"'' 
~.ot;ao•. nun.:;~ 11nh11 ... do fcllu 
r•lnrçn -criO tlftU' Wlllldo 

Ot,.ft~qiiCvlnt..t~Mdo 
1\'lltl • .o p•rur tk lWl. C'Oft)t.· 
tu1ndn·!>C n cO.iu6n iiiiCI· 
~~rntc, lnplnilc c lriplrtitc. 
''" llllt<:Jncnle lfiCfC'mlfftladol 

~~~~~~~~c':.~. TU:~ 
pur rcprcoenhlniO.U Xcrcc• 
m• EM!tdual • du Scctetarin 
Munic:i,.b qut e~ludar.tm t 
.bc\lllfalll a MIU:IÇoiU de 0,:..U 
m11nic:ipio C'CUI"dcr .. .m ""' 
(';\~ • ltl'ftdi-1110' 
'"' dtloh..:aMCfll .. da pupui;l· 
ç;kt fll'lltulca * •lllnçla .... 
eh~. fdefllifk:lflm D 
,,..JoldC'.•·polut, .:~lcul~nm. 
cum llw 1101. 'l'l d1 popuq. 
~Jn. ~ reduç6h p;1n1 mvflid. 
f*"' ~~~~~~ nw~ ":i9lii'Mi1Mk W 
<~ttndimctliO c ampliaç40 elo 
miiM'tn de AIKI pan M que 
ro:o,;tlto:NCW~"" "'-•'"' cftQI!ll• 
nlt.11dnt. Cam bue 110 custo 
mfcbn. C'<11Nkan• o qiWt' 
III.., .Jc,:.J IJlAI&UC'Ift cadl !lN• 

rucfptn. cm ~·· ., ·--,.1~1111 c•llblflt"lill u•a 
pro&u••çto 1nle&ract. co. 
lciOio fftiC'ftl C' filtlftC!IirM puf 
m~~tniOplu e p!K f.wiMSu. ~-
"""nlitCioljfl~fto 
lcbaudo 

Ttldbnt• PIOI'MIIIÇÓb 
fnnm COfl101i4MIIs .., ,. ... 
"""" d"' allftill6n 1riplrtitn 
rciii.IMI;n. IM........,ftiC' ••m 
•K~Mtel-llftnfe• 
r.atdC'~. 

Eltn dHol cllio ür1· 
.... $latUI'iol~ 
a rtdillntlllil • AIHI ,_ ... 
...... c ,.ltotlfiul ..... ..................... ... c~.- •ia;,.. --·=-· oMt • .. ..... 
~- ..., ...... 

1 ;.ra ••1101 
,.,.,... era 4ilml•. -. 
ron. o IIMI._,...w.~~ 
di• ••• ...,.,. .......... 
....... ~.u... 
IMIIIO~O...a. 

de itilul ·----· ....... do •""""*"- flliiMfo ... 
C'C'IIIYO c OUI"" CIMl defkift. E

~==-------{ .. -. .. .,.. 
""' 

cW-., pol'lfxnl• 
peo,.COIIt lO.niXI Ul:lllutn 11 
1XMa JO ltltol 001' Mil li~ 

'"· n••l podlrj JPII" Jft•ll· 
~·lO" drllltndelll IKW .. UUit• 
llto~TJCol E pur ""'' 411c mu11<h 
rct:l<~m•'" do;; Sec:rcl,tlot. nu 
dn M1nnltct dlltftdo tj\lf c~lu 
rctkltindu., .alend1mC1tlt1 

N• wcrdadc. njont.klo. c~· 
ltln taanR~~~hzattdn t rcpvn•· 
lwu.du JNN'I quc a h~rrar4u1 
uc•o wja pl)lAwel. E. '"•" 
C'<ifjo dtapnu~ando M e•cc• 
..,,., e l<th• c procurõlfldo curn 
pio< 

O ~ul!.ctn desce trattll• 
lho1 c ., e>ollmukl " <t.WICI»('"" 
nu c:onKm:IOio * '"IIIUciptat. 
nhmiUIIdo tl" ruunm. c cnm· 
p"rulhandu Cljulpllmcnmt c ...... ~. 

E~af. ftniiODOtiUCndl:r. 
ol •&IIC'Itl matt CÍICICIIIC tJ.r 
combllllt fnu*t. rUM c cor· 
rupçM. . 

Mcwno plrq111t CMI rudh 
"""pmnlllltc04oadat. eM· 
rltt p~c divulpdA1 
"popu~ dC' Qda m~o~nic:fp10 atfllvft doi COftlllàol '"IIIWCI• 
,... c dH ciflllru dC' wre•· 
.Jont. l.ao Plfllllllfl U ~~!:Ola· 
puhiiMittO do qdt .... KOito 
le<'Cnclo no M1CW c como caio 
w ,__..,. •wndúM•co 
II'II~IONI CM ifiM~. 
D1 mesma form1 oa pKK•Mt 
que pude ...... ltC:Mildol .. 
•• munidpilt ato ciiWII Mt 
ntc:~lftiftbdola •unid'piot wi· 
.ollflhoi. COla dtwJtll'lllllo dolo 
profil_lioMia .... adMII. 

OftdeWOIJI'IIDNM COfto 
......... NWIIOa ........ 
Qc:o, t6 clàleltln 1101 arMdn 
WMI'ftl. poditrjnMTcolocacio. 
de ku,.a raacll'lll c dauru da 

=~·at·C'=·.·: 
~~~~~QMIÓICIO, utllf• 
nnrizMdlt 01 ......... 
dlfuflllllliciM. 

luohldoj•COMtÇ&•....,. 
• .. ~ .......... te. 
..... CUI&D polfticb cobrMo 
plfol CfW W llllka•IM di MI· 
llhiCia doiODIItftNtfpenw lltl· 
~.E oCOMrolc IC'm 110" 
ra pill~..,. llltOS fillcloll 
cfi....._ . 

S., ,or KIIIO. ,_ .ui
df'O..---OiniiC• 
to r-iro. o - "" ........ I' .,, ... 
10 do &ledo. A I IJIGI 
........... -...o~. 
w_N conlhWdo. pen ...... , 
d•n11la do SUS •• • • ..,., 

COIIIO I I'C'tJii!rit'ltliÇõlo• "'" ICh 
C\l~dll<~i .. ,,,t.,hur " ... ,. fu•r 
CltMiamtnl<l 

A dl'trato..nç.h• oh• -'li h 
ú.:r•o~. .J..· ..:r o~rm .. po•hllo.~ •• 
11doroa d-t rr~11UC'l t pa» ...... • 
r~rr;, ,,, ... nn,rlm.·ntc \<J"' .•• 
!llll~n..: ... ,J,: ........... ,,.. .... .,.,,.~ ... 
tJo\. onc;l\1'1"0: ,J~ popul...,,., 
.ou:~•!!• úc ...:u~o '""M"II'It~ 

01110:"'11"~"''"'~"''''" 
o;lin iiU'o [\t"'cJo' Ova!IOo "m 
dtle~ J'ICIIC'lllt IUmrt~lfl tk 1\' 

\ÕI, .: '"'"'<J " .. ,i\ur Jluh~l , 
ti11o. ele o,ó poder' ..,, o.:uno,;c· 
dido o:n'" o1 trduçio .W '"''' 
ok 11\ltr.to E">~o~dooo T utJu. p.o• 
\I'" ;r, ~<: rl'lto::rc,wr cm ~'()nh, 
\'Cf C' CIIIIUof;;tl "tjUI: to:"oJ~ t1Hl 
.:>11 ldcn!Ju . .: "~ m11.l.on~"· 

:cr:~:!~:~o,.~~~~:,~~!...~ 
oil pomr.:tp;.o;.iu 1St•• rftl-trc....,. 
dtM E~rln wndo f-tcll1d.l1 :~~ 
111rntlfl) c .,.. '"lo.. ~~to ll•~tu~ 
eniO w:ndo c:onuollllos rw' 
rrl~ ni .. ci,. Ogem t(IIÍM'r ,., 
mt!nrar u !CU rero. '""' lk 111• 
11ficu n:lo p1ra o M1nrwro ,. .. 
f:ll) coml\ro6n III t lrtJI"'"'"' 
unck 1~ o;~ol:.u rcph.-....11\ol 
dot. 5C' iUIOCIIf!TICit. Oló61o lnC' 
dldu cum " rcformllla.;W .:m 
cvno d1 •vduona n.cron•l 
dcK 11't1 nlwt!b. mm ill< ".:llfo 
1.:1131" co~..a.a. no 111Mrm• ok 
p!OCCIIII ... nto.,.... •fltmlf 
com ~IUtan(a qvc :11> rew•· 
._-ón au SUS fe111• hOit ~ .. u 
haltlda lll1ttfcrMitCI !.lo P" 
\aGo fi ul1t•peüado. c """ u 
CIICWÇO /lfl IIIUdll'tÇII da pt~ ..... 
ftiiO ~" 1tfl Ult!t!IOto IMt. 

comcÍ~ ld':n!~~~':.'!'.ef:.~':J' .. 
u~~~entn. os hotptr•" ~· 
COlo WQIUdiH, 01 proftU. 
ftlblllll PIIOJCditwtiOCI-l!doto 
as cmeraCitCiat. 1uptrlolada 
repreuru~~m I'C'1CIIdo qwwr• 
,'tftiMeRIC' c:urnJ!do lt~IIW 
a von1Mk I)O(inca.,t *"""'' 
u•d•. ptfo Prc,idcnt•. llc 
pi'IOft~llde I IMide. o.:ufiWIUII 
ntMiiW.r Ot tee~~nol_,.. 
rios per• qu• w ,.uem of•re 
...,, • popuiiiÇiiO o '~""' clll o· 
p!rfllf fMNC.. 

Ac.lho. o uco MM fun· 
llo. Os litiOlfJucol. C' liftll'lll;fl• 
ros .ao ,....._c conttolldcK . 
Ctlio disponi.- ,.,. c:on!w
Citlllfalo dlt todallt podoiMr 
ec:o•p•altad~. aueflt1ncto 
.,lieaÇ&o çonct:• Ool hcur· -
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A SR• PRESIDENTE (Emília F!'lrmmdes)- Item 8: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 104, de 1996, do 
Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artfgo publicado no 
Jornal Tribuna da Imprensa, edições de 10 e 11 de fevereiro de 1996, 
no qual o jornalista Hélio Fernandes homenageia a memória do 
Senador Nelson Carneiro. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Nelson Carneiro, traído em vida, 
morreu amargurado pela traição 

Ncl)ol.ltl Came1to (O. U_ID yo:fd:MJelrO ~m p.ihbc."U, IY kllfti'ro,. ~ .. --e jer=·ti:•• Ji4u ... 
OWI~Cflmpktll-.'qiÇ.ioOUC'Jtlf:ft~fõb('i'l;awrJ. OotUe ... krna.) Nioelcl&O, ~~Aio apareceu n;, 

se lc:mN;a r: :a ...u:a 11111 C' :a cb.nnaçào pclodiYUI'~IO. p;olo Con~~iwanLC". Em 19 dr:pacifolk 1947, bouowe a ekiç~ 
ducato cb mulbet e dos (ilho5.. Coasc:auiu lltdo, embr.w~ lU _ par.IIO"~ ao.~c.r\ss.elhbléiu l..e&WIIivu 
quc~t.lo 1.11• d1vón:to tiYcsse ;a cu&.lbonçõio {teMe :MIIIpte esudcws. Mqabcan. depuüdo. fot e ledo ,ovemadof d.t 
uuldMa..llklibcnü.llbjdiY.-aten.~· a.twa. Assem qut foi dipbudo. _ _, IUIIeS da JXI"C· 
do KCIM:'I.J.I Go:~l tjtJC' nt;&va lk pl;wll:io. tr:nuncaou puaNdsol C..uttasswaM'Joto,que loioque 
Como l.kputatlo Nelson C:unc1tu Jil 11nbl ~r1do duu .:on~CCCU. FIC- amipquue ~ 11111L 
Gem>~a' no projc10 do d,wótcat•. Obce'lle m~iona. mu o <U• parhttses pua apücar •• -ln UM de 
q110n1m ~"'n"itucioaaJ cr.& de 'YJ. foa como se nve~ re,en:t~nie .. eieaal. Ar .... Arlaea de Mello 
pcldidc. MOi$ em 1977, o JCI'efod Geh.el, n:veJ;mdo a~ fnace. tai•W• _.., .. -'lllli.ae, - llliua. 
fxeeflc:otJo.onadec:onsiiUK"wnahsu,fec:hoooConln:o.W), f~ c...- ....... ...,.antcc. Ne _... IJ ck
e mcd,(icü\1 1oct. a Con~••u~.kt que: p vinha de 1967 ja.eln a. qtM M.......,.. se elqia u ilalaia. 
{ctnpurrada pda ""Prpata"' de - C-.:raa já 8arbeu Ll•• 1tn1 pna •rr .. l'crua!Mc .. 
mu..u..toe-•~).eade 1969.Quandootjunla MIUI tktia Mil ... c-.-,.... .. n:raiMIM de 
miliw-fe~l;unbém.llwaCon>o~iunçt.odcbolso.apan.rdc Esl•••· Ele laaWa fea c••• M••J•Htra. 
J•dcculubrode J961tScmCO\IaCSat ... a.aiadavaVQ,m&l Dlplolarod .. re••-- .. Cbaen. ~ ceitYW.. • 
consaGer.uJo ampouiblliudo de e.r.ercero pockr. deputa .. M•I•U.in PI••• ,..,. seenú.rie 4e 
Em 1977, Ge•~l cnou ei w:Radl;xa ~mudou a Fi .. ltlj-. Esle .,..U. ~ e _.. W ,..,. a 
plOpOI'c:.or~õlihdalk do vocu. c lc;r. outras mccMicaçtlcs, C._.n • &nade .u ..... A.-..» 
cudo da p•ópna cabeça. ~.rm ncnbuma anenoria Nc:lsonCau•c:irol6pcrdalacleiçiodc: 19S4uBabia. 
cons.~lluc•onal Quõt.Ddoxatroude fucrllldoiuo.n:abcw c af veio pano Rioclc Jaaeiro. Mudo-iJode Ulinn 
o Cona:n:no. Como era ~; Alo se iacomoda.,a c de Amaral Peixoto, CIIUOil pan o PSD, o IIUIIOf' 
com o d•vón:io, c quemwio IC' "'"III da ll!'eJa C11ohc:a panido. (Depeia. f'nlllccliae Penlra. • ._.. ~eaadar 
que o combalia, dciaou .11 reforma da Coas111uiçio e epciWh 4k uldlllllrta. "'ti• • PDS Ã ..... .,.. 
deliberadamcn&capeaa5comOqü01Umdea.onaabsoiUia. Cnl a •aiar PU'tWa. OcldftW". Nle 1ft, aMa 
Ele ubu que com 213 o d•.,órctO Ja-• pusari.a. O que rrue nc.. até Mjt"'). Quudo Nebcwl auu.úu pela 
c:r~ n&orosamc:nlC verdadeiro. prin:1r1 w:z uCl ....... es.r:reYi aa RcrimoCruzciro, 
~lwnCameiropen:cbeVabrublqucOiisdllw:drluva. aQI.Iioru:viua(c......,.•...-.IUucrMa.pan 
e Ji s.cnador, muou 1rnr..:hlllamCIIIC ICOIII novo pedido de ~r •ilernça - • nrillu dpa TliM e 
VQQÇklparaac:mcadacoasuruciOIUidodtM'clo.Aí,com NeWiwcdl. •• _,.. pndnriul ... .........,. .. 
a matona absoluta (--.de.-..-._~ e ..eellt - I....U. - ..- a ~ du d.aa 
~) er.11 rac:Wmo lpiQYV odi\'ÓfCXt. Que r o. o que --..ricuu), que MNehoaCantciroen. o suplcarc-qUC" 
ICOD!t:ec:u_ A "~lo" de Gcild aio dclmetccr o ofuscou 01 dc:liw•"· Ele ....- _, falaya aislo. e 
uD!ho de Nel..on. Cameúo. Só oeMMcc, puas. ele J.OUbe IIUIIdava o rec:one. 
aptoveila&' I mi inwlçJo _de Gcisd, pila f.avOUCCI' a IIIJUI41Çado III dciçlo ilk 1994 quDdo foi IU'do pot 
cnku ... ublk. Gc:isd, "tapla-"o como KDip'C. vabnlu. quem Kmpte N &ennll da lra.çlo pu• wbn os 

caa•ari.,os de1ra111 da f•••· do poder e do 

C onbo.-c•NelsoaCame,roo:nll947,quandcclc.;:nmcçou cariqwccimc:aro ilidlo. Ncboa Carneiro nlo )C 
-.c:uprnnc•tomancbll) Nd..onnlofoiCoMaliUÜMC:pol' tccupcrOCimaii.Seri&OICUquaatolllU4atodct.en.advr, 
~ .,.,.,0!'., r ~c: ando como pnmcuo :.upleMe. (E ..,. c ele mcrcc1a 1Ba11 do que •i•1ut•. -
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A SR" PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -Item 9: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 105, de 1996, do 
Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo O Plano Real e 
seus dois Brasis, de autoria do Prefeito Paulo Maluf, publicado no 
jornal O Globo, edição de 12 de fevereiro de 1996. 
Eni votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada: 

É a seguime a matéria cuja transcrição é solicitada: 

O Plano Real e seus dois Brasis 

A 
m.lll~ ~, .. , .. h•I(IO:olo .I('Unst'lh.t 

.apo~,..rrr.•~ •·I'LI••u R.:-.11. QI.M!' h., 
~·~· u ~rrlu <J,.. ,..sUbrie1'1"1' olo!O 

-\·.:.lnn"'."' t1 .. n ..... " nM'IIrd.\ e t'!dlf· 

pil .11 '"'k' .. ndAft~io oflllifl,',WI dto ql~' !IlM. 
.,, mk,. n•.a•~ no- 7 '••• ~. Ml ano .xun•u· 
a.cka .t.I,."CM'.I.•P"õ'u~·.tul.>rudorif'.awdt'" 
rau• C(•m um p.at.tm.u 111a1S .JC't'!l'l.ivo-1. 
UftiA 1Rfi111.,;-'U ~m ltotlll> dl" 20'1. au ~am. 
o.ltle'CM~Ii1UI UF:'IÕI "loc>tM«'Wiios&nm. 1\f 
.a T.l, QIUftdu ~H 1m "''o•tto tllrt!Q.U Mm1" 
t~"') d.ll F.urnd~o \I;,. ... u PL1no lkA11~ 
~ .apc".adu ctwrt•• rn .. rnnnentc.,.mt'ln e 
~.como um hm I"' :.rt•· o combltt' 1 
'"'~~ plt'<'IP l'-r' .. ntf"'Chdo CUChl• um 
ftWM"' p.u'.ll W ('olft,,.)o,'UII -~~~ .I \l'll'l'd~ 
dorlt.a. fnw.hd.io.k' l':lo J.ll.uln .a sotuç•• di,.. 
I)C'OD[oN~WSICI.::'WS doo po.tl 

[t.l ft)frtw c•'lf:'l" ~t.l. ho,..., .adnunt~tr.t· 
til), \'IC' ~![rav11 IQ<Jrtialmente dw~ncl!l !W" 

rores o wctdk'•u q'"" dewna ser f~rP~~r· 
ddo por todos o!' ~los setorcs produt'
, .. r«lll ~ucululnenle 1otane • ..., .. 
cultut111. os ftPOttadures e o& Ir~ 
durft que w W.,m f'xpc!lttk~& do IIMfC.IIdn 
de traNihu. ~ tt.c-.ttrinci.ll da e .. p.~r.. 
Wodo~• Uk'tur~m
cunlr.-..s.e prlllk'art..-nl:f' ~e o «k-
wstfmulo ronm c:om.ll ~ proct~ores m
r.llit. ~plnOII chanll" d.- tania falta ~ 
Sfti.PbllltdMte d.aJ, .aultot~ lcdcr .... 
.u expottaçc'ls c:.&it.am dt' tt.S"- pu'll -I'\. 
do Produto lntnnu Brutn {N). wnrra 
.u. mHía mundl.al da,,._ dr n..""' 
fUndo projeçl\el. do Fundo Mnftcdrio ... 
IC'I'NCion.JI 

f. ot tio ~· .illladtt t'!YlW.'UIM'ftiO cf.a «P. 
:~<om&.~~ - tm tntnl) dt• .C't. an ann- n.kt 
.... :., :wndtt "'td..._-, .. m••l""" •t.-nwr O!l 
~"'''"""'1.1" ~ .. '"'':o<o. •·m •lo .. oorritk·ia dt' 
,1,., ... r,· • .,.t"'llrlltllr.:u ... S.'tut~'nllulriit"•·au· 

·•· ........ .::··~ "·' .... : .. "'·'· ........ .. 
\·"' •l.totUf'fto peq~u tmllo r,,,.~-,...,. 1 
m"'"' c- .. ini:Jt.tuo;.it• dt• ........ ,. lt'O,'• 
n.-.lt•.:,~. c.ldll 'lei: m.a!i j, pw.tu, o'tMH 
m"ll•lr qu.ntlcbde dt" m.\o-olt·~•hr.t, c~ 
lnfr:t.o 'I""' um c:ractNnln'olo• ·'''· ,, _.~ 

1"''~"·· ... como to C~• tor •• ~akuu ·•ti• 
ct··~"'n:,.r .. tt<Jt (E oporhutn ln~.o• quo· o 
t11 .... - lnsrnuto dor P~l'""'·' b """"'"'"' 
\t•l:o.ul.l-baboude4.1'~p.or.l ( ;·::MIII 

c·~um.tiN& ck- erpiii\SokJ f't'nnunn. ,, I'"''~ 
,~:;I 

1 "<. t\<1-...ol nio sAc'lo 1\o\CI.t.tll!lltod\1>1'..,, 
~ o;h;IJ,.tn.l p.Juhsi&CI'e'JC<'tl olpt'IW~ :l,,,'t,, 
,., •. ,r .. ~- bftn .1b."U'iu rn· .u, ..... m· 
c. • ..,,,,<'1' como cm 93. qu.tnd" h'""' ''"'' 
pM.!'.)ol,j,. ll.~.oucm~. qu.snthlo r.-:>
t"t'u ; ;'t.. () q~ro ht':t m•t!lo snmlmo 
'lll,)lld<• :<o" $a~e al!<lum.:l.~ n•mp..r.a

~·'"·~ ~~~'I'"'""' : ... s ..... ,.., l'roltiiiMO~ olt' 
Ír.\h.olho• · .1 .. '''''''' •l• ' 1·1 ,\ft• het)l'
•••r'.<"O'dt•f,om oiUIOo''!:oo~ .• ~ 5.tÜrm. ljUe 
\'Uidfa rio' !."o·:. olo ; ; : •'"' Jl«'(nA dflll pr0o 
dUIO«. ol!i!fl<'•'l.tJ. o• "• .1111hM• lt"m pr.UM.'• 
m.:utr ,.... u ... llhd•· '"' 11\ .. SIIItl p.llilltUI, 

n.k• ,.....l..lt"l•• ,'\.,.o;"~'"'"'"''" .. u1ra o~lllrt'n:lo· 
""'• li"",, '"~""''"".., ,. ,, clrtlll~~\c• bru
tal eh' u.tt>.all~oM$t..-..~ 'uuhllUnat~;~ultsla 

lf'!ll~rt••u. no>·'"'' 1-l•'~"·•du, IXM n~tlck-
~..:.n;.tr.-.:"''"" ~n·:••·'""' llo'l t•un~r~.ilt 
o't\l'l.l~~nun .. ·r .. :.llolt·l::!llnul s.\oi,JJCOI'· 

,.,_n: .. :t•••· n11! r,.moh.s,. nu <"l"fCol de
I ~'t•••-'" I"""!>""''" ..,, , . .,, S.o P.ulo•: ~ 
"-'~-'" 1""1'' .to,.. . .,,,,,..,_.,, A ~·unMqut.,· 
, ,;, J; .... rn· .. "" .l .. :t;.·:nn d:. V!~t.l 1\e
~t..-r.:to.l.l~ tmlh.t•...., tlt· pes$1~ sAt.1tR· 
dwld.u. .:.o• o·rur.,. ;..,., .. ,. " lf'frivl-1 l."w.<lo 

--~H" •h• i'l!lll> R~. 

·- .. • ~,· .. rno ltder~ n~v ....,....., •• .-t~ 
""'' .:..._.., lll.üSU desem~ ~ .llt'rt-
1«"' o~.--ru!W) quudot.etr&lack- õtl\"nder 
.,~ o(".o~'"'" ~nc.astdado& n.a lltw da hn-
,....., ......... ~ Rrulha. Rdfm ck fot"ÇM- re-
u • ...:r ... -:.:.o.~ <lU.: f.azerndac.apt&Jt~.tlo 
r..~: ..... "" l'IH"poratiYisntO br.a:t~t.lrn 11 

t•·~-rn .. lnmt<teu ode:laltno> ~oli'W'I'...r • 
tc.ott ... r..,. !unctrxl.lhsmoftl'l RS !:; CtlnM. 
P...'"••:'l•1o...a d\' RS IS bdhóK p.tro~o RS .CU 
boi:-•• - F:ss.a Mran(&lr.I!Jr!C• ~ SoUI!,(I'.l 
l• ;...•• l!,·o~nça o mesmo cuslo M um• 
1:~,.,., •• ~ .. ,,.Juçlo nKlonal PoliS o'ül\~ RS 
~; ~,, ... ..,.... pc.tdenam Set' C>lnslruu:l._" !S 
moi·"""'<· •I&~. c&d.J. Ull'\l. • RS i m:ll'l..ao• ;J.l!'ol 

uf"l ,·-:: .. hntt'nto de 1:100 Aiunt..,. p<("' 1.!1\fo 

..:.:.o:1- .-rlolll~ndo o IOt~ (!., .:'fl mrl~ 

de •luno)~ '-"ITI "~ ruo·~•:•·•~ kS 25 bt• 
II'I<Ciot$. tomo).notn"'~' u,.,,,. ~ .. ~~-.h 1mpos. 
to do mlftl\ln ... J.slt'IIO· ll.oonmbc.l..;io 50-

bre MoV~m~nta.,;.at• F•n .. ,.: .. rr•) e a !OhJ. 
ç.io p.lf& tudo~ ••s prnbloemu de wude 
pJbhc.1 deo P••!'> t'uct• 1111'..1! rlllt'r .. nç.a tun· 
dament.al n.an l'lo~•· .. riit tk<Ce\StdAd~ Oe w 
cnar m.u." um u~O<·~Iu •·:w-r.aondno~ !IC.ICIC" ..... 

Com • m .. sm.l qu .. nto.io. pc.dtrt•mos 
cOQ5tfuzr :!.W uni\'t'r .. ttt.I.Oc5. • RS 100m" 
lhMs. Cadil< uma IJ•rl.lt. l.llttbl!'m. para 
constnur .!:'- Rtod0\'1 .. '\ Co)S lmogr•nteio 
Ouconsuu•r ltor.anu.l.t.bnhudt'metrõ 
n.u c.al)lnrlt brulleoru Ess.- mas.w de 
obrM ter•na ma•s ti"' um m•lb.ao de em
pn!IOS dlff'IOS 1:' !ndlrf'tOS. CM.r W,.. Pf'O
ntO\'efUt • subttstt.nnt de QuAtro mi· 
lhóors de trr.ude-1ros úw é ~ r~ 
q~~tá S<:ndod~P"'d~>:..Oc ~flti'Mif 
dn apupo dto t•ler:ilo'\ o:-:-mplfomettd&S 
CtMn o arc.aisinócurvo.r•~:-.utc So::mpn: t 
opotlunc.o dtosl•o: •r " ~'H' n~o quer 
matl ctac:urs.o Q\te1' ~- .-ç.kt. 10-
luçlo. Nio i com oesi'I'>'..La .:.u uma s.opmha 
quente no hnal do dia que se olliMDI:ftlam 
c~ IOC'i.au Tr11W' • c:Odoll piillüc.lr 
de lonu efic&Z n!qU':f' C'Orolfltdl. ·~ 
câL produtMd..:l~ e <"«~~;tottêntia 110 I,.. 
10 do recurso pubhC"#J (• ~ que 1\ÓS 
qunemoa n.k)pock ..,mc!lw, louO~ 
lN:' OS que té-fn "'•'11- (,jUit f"") , .. rn. eftO'iP 0')1. 

que pouc:o "" CIUUt' roko :~ lt.irJMin e as 
que fazem de SC'\1 dt.-~ ~rmchara de 
suor c sacnfkiC.o H.í •tUt' ~ ~ UID bruta 
as mjushçu O Plo~~M it--...1.1. ~, .. con~ 
llUII' a llftltf~Cf u nusl(o -lpot/J. precisa 
cOf'ril*r .u l'a''" d111orc0et ·~uc amu. 
ç.am JUII próprt.t. ~n~boltc:.lodc- A llt"'IICio 
de-~ f.o~olodl(·~-oofi<'Wftl~"' 
m.ID ,....., •• pl>l'~ .. ..,..,a...:J,., r..;.tn.a '!' ~· 

o1.vk.,r.ld•~ tl"~k-rn.:o<o s.:~o~.• 
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A SR• PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -Item 10: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 133, de 1996, do 
Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais ·do Senado Federal, do artigo intitulado 
Tentação Diabólica, publicado no Jornal Folha de S.Paulo, edição de 
18 de fevereiro de 1996, de autoria do Sr. Osiris Lopes Filho. 
Em votação. •· 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

O Sivam.!: unlpfoj~to l!'mbh:mâ
tH:o. Pl,}~~tbillt.t uma r.1Jiograria da 
po!!>içJ.o do pai~ no mundo. Suas 
ahanç-as, suas dependê~cias. seu 
<tn.~e1o amUa in<~.ungldO ~e libena
~5o e _:.ua cruel, e tnste s~bmissão a 
!orça:. unern.ac1o .. o.:u:. qufcondicio
nam o pah ao atrelame to a inte· 
n;~,e~ externos 

É :t um ,o.> tempo ~ín1c:~e do so
nho, d<~. realLdJ.de _e dÇI pesadelo. 
Parece uma caixa de randora.. A 
c:lda vez que ela e ~a saem as 
serpente.., a espa!harert'! o;eus v~oc:
nos. Cl>i.lprorr:etendo PlfS:'iOas e ms-
ml'Ujõe:o.. I 

A "VI!J3 .. de I~ d,e fevereiro. 
..:m rcponJ.~~m de M1nic.:a Bêrga
no. lntttul:.~Jot -~·P;LrJ. u) lntmi~::~ . .l 
R~.:~.:c1tJ.... mmcia un~l ~ubproduco 
dessa r.:apac1dade do S!vam de pro
porcionar que surjam om virulên
cia e primitiVJ!>mo as Qossas maze
la,, que o progresso l~ivHiZ<ltório 
n.hl .:L,n'>'!gue domesu~ar. 

T ornJ. púhlt..:o qu; o .~enador 
Gtlberto ~Lr:.mda. ~po:.ilor pcrti-

Tentação diabólica 
OSIRIS LOPES FILHO 

naz.. nessa últifna ra.~ da outora:a 
do empreendimento à Raythcon, 
está seado submetido a uma devas· 
sa fa!iCal completa. na sua pessoa e 
empresas. pela Secretaria da Recei-
141 fedem!. A notícia. pelos dcta· 
lhe!< estampJ.dos. indiea a exisaên
~ia de m:mipulação oficial, fracas· 
sada no direc:ionamento conaalado 
_da sua_ . repera~sslo. A fonte nlo 
-contou. no seu afl de ser'\'ir aos po
dero~ de plarulo. com a criativi
'ade e. indepenc!;ncia da repórter. 

En11olvem-se. numa trama nefan· 
~ autoril.ladi!S. in!lotituiçlo e tisca-
Jil.adM. · 

De qualquer sone constata-se 
que a Receita Federal, como insti
tuiçlo hlndamcntal do Estado bra
silei"?· rem de en~nw- utilizaç6es 
espúnas do poder que detl!im. O 
seu caminho ~ difícil. árduo ~ 
cheio~ de ub~táculo~. 

Se :no empre~ do sen:ldOr estio 
. ~endo fiscalizadas pam silencit-lo 
~a sua oposiçãc- "lO Sivam, confi. 

~ur.l·!'<e ~,tensa >~~w opnndp1l"- .,·un~· 
utuciona1!> ilil. legõllnlade, unp:,~~~
alidade e moralidade. 

Mesmo que haja irrezularid:.l.Je-. 
tributárias em tais em~. a -.ua 
ftsealização. nesse momento. en· 
volve des'ltio de poder. A tinilliJa· 
de objetivada é coagir um rep~~ 
sentante do po\'O. acu:i-lo. e nãv a 
de fazer cumprir a lei tributária. 

A moralidade f01 para o belel~u. 
Impera o pior do espírito cama\ a· 
lesco. A licenciosidade. a orgia. a 
máscara inocente do cumprimento 
do dever a encobrir a dura SIIIUu,·.io 
dos beleguins do poder usando o 
aparelho estatal na chant:t,tll!:nt e 
:lcuamenm da div~êm:ia. 

A 1mp::-.:-.uahdaili: C a pcdr.~ J,;: 
toque da admmi:nnçio _ tribuWia. 
O critério de seleçlo d~ conrn
buinles a serem tiscalizados não e 
o subjeth o. estabelecido pela 'on· 
rode do administrador: tem de 'l<:r 
objetivo. baseado em parãmc:uc.'~ 
técnicos. eliminando--)( o ,·o\unt:~· 
rismo das autoridade~. 

A crise e:~tistente é did.itica. Pei:I 
sua abenura possibilita afirmõlf a 
tese longamen_te defendida pelo) 
sindicatos dos auditores fiscai-:;.: " 
adminisuaçlo tributária é ór!!o úo 
Estado. A sua obedit!ncia C â k1 
NJ.o ti conveniências pe~cutó· 
rias do governo. 

A Seaetaria da Receita Federal. 
para segurança dos contribuintes e 
garantia do cumprimento adequ:u.lu 
da sua funçlo de arrecadar os tn
butos federais. como pre,·i)!O n..~ 
lei. tem de Kr independenhe. n.:u
tra poliric&I!'Cnre. leal. competente. 
apanidiria. decenle. dotada de alto 
srau de moralidade e obsel'\:anre 
dos padr0e1i de legalidade. E.~s:. ( • 
pavimentaçlo in~lituclonal paf:~ 
tomar o Brasil <.'J'1,11Jzac.lo. Chc:!.:.1 
de Burundi. • 

OSIRIS DI AXIVIDO LO .. IS 1'11.HO· i• 
adoopéo, t ~ .. o.r-T~ • ~ •• -·Urwrt ....... a.u ..... _. __ 
.....~L'Mttl. 
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A SR" PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - Item 11: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 231, de 1996, do 
Senador Teotõnio Vilela Filho, soliCitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Sené!dO Federal, do artigo Bilhões 
disputam a guerra da ãgua, publicado na Revista The Economist, 
transcrito pelo jornal Gazeta Mercantil, edição de 11 de março de 
1996. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

investir .em água_ é. um. bom negócio 

A água começa a se tor
nar um grande negócio: O 
Banco Mundial estima que 
US$ 600 bilhões terão de 
ser investidos nos países em 
desenvolvimento até o anó 
2005 para se evitar um co
lapso no abastecimento. 

Nos próximos 15 anos, se
rão precisos mais de US$ 
150 bilhões só para atender 
às normas da União Euro
péia sobre esgoto. O consór· 
cio lider.tdo pela Lyonnaise 
des Eaux venceu em 1992 

lhe Economist 

um contr.tto de 30 anos para 
(lperar a.~ redes de água e es
goto de Buenos Aires e ob
teve no ano passado lucro lí
quido deUS$ 52 milhões 
sobre faturamento de US$ 
355 inilhões. - -
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R11~~ÇÜSQº'(!Pl .. ~ 2:l!~ITª··ºª"'ág_~,~ ~ po st o investindo atc;~ controlar 'taf:ffrlbuição do produto. apesar dos riscos 

É diffcil Rio ficar 
perplexo com o po
tencial do negócio da 
água. Nos países cm 
desenvolvimento, se
gundo o Banco 
Mundial, USS 600 
bilhõc.• precisam aer 
investidos cntte 199S 
e 2003 para evitar 
uma severa~ 
de ágil&: No mundo 
rico, somas tamb.!m 
cnonncs ser3o cx·
das pilrii atc~r ,aa 
no ~'!ia.• ~!!'~!t.r . taja··.: 
mait rlaoro ~· ·. 

/:."~mo ... 
brc ••goto 'podenl'!lcr exf:: 
do invcstimcnlo superior a 
USS I sn bilhões nos próxi
mos IS anos. 

A maior parte da indú:o.
tria mundial de abasteci· 
mcnto de ágm1 ainda é dn
mini.lda por govcrnus. Ma:o. 
muitos governos estão linal
mente percebendo que carc: 
cem de capacidade e de n::
cursos financeiros para me-
lhorar seu~ sistema.'lii:. Vários 
países ricos, como os E.Ata· 
dos Unidos, a Au•tr41ia c 
Pof!t!P.f.~ ~~ui ..... 
exemplo da lnglatcri'a e 
França e recOrrendo 11 fir
mas privadus par• moderni
zar, operar e à~ ve1.es se lOI'
nar dona.< de suas indtlstria.< 
de fornecimento de água. 
No inundo cm desenvolvi
mento o ritmo de privatiu
çilu ~ m:Jis acelcrddo. 

Hoje. por~m. há só um 
punhado de cmprC!WL'\- no
tadamcntc as con<.:cssionü
rias de abastecimento de 
água da l'r.mça < lnglateml
Jlilf'd a~~:ndcr l crescente de
manda de scrvic;us privado~ 
no ~tor. A lnglatcrr.1 priva-

tuou :-.u;t'i dc1. grnnc:k.-s <Kimi
nt~tradora:-. rqponao. de 
••h.:t ... tccimcnln de <il!Uill.!'lll 

19M"): ;.t-. prcfciiUra~ lrJOC.:I.'· 
'·'" c.:nntrarar.ml lirmas pri
v aLia~ poLCa operoU' M!U~ st~h.'· 
ma-. de furnccimcnto dc 
o~t!u11 dCMJC-o SCculo 19. Em 
'-!~ót'c l<Klu-. o:-. outrus p.aí~~.·-. 
·'' I.'OOl'C~:O.IOflária~ !\àO [lt.'· 
4UCIIi.l' Ucmai~ para cump.:
ttr inrcrnou:ionalmentc ou 
.und;t C!\loi.o .. oh (..'omrolc ~,.·-.

l .. ttal. O. btaUo~ Unidos ~.,11 
l'1,.'n.:a de 50 mil cmJ)Te!'ias tk 
.thi.t-.te<..'lnlCOlO de <.i:gua. 
.-\pes.ur de mais da metade 
"1.:r pn v;u.lot. o1 m;.timi•• mr.:nd~.· 
·l '-'"-'1"1.:•1 Jc ~.J(X) f>CS!\U•t:-.. 

AICm d:.t <..:om,:orrCnc.:üt li- 1

1 
tmtada pura nbtcr cnntr.Jlth. 
~o'\l"ll! tamhém c.:umpctiç;"u\ 
lllltllma. dcptli!'. que os cun
tmto.-. l'mam conct::did.o!~-. A 
<.::\cmplo de ouuas áreas 1.k 
n:Jt:s de t'omccimenro comu 
a:-. Ut: clctricidade c de ga.-.. 
~\" gtwt::mo~ uvcr~ dificul
c.la<..lc par..1 introduzir <...'l.mcor
r~ncla nu~ !\~tema~ de Olhi.l!\· 
tct.:imcmu <..lt:: água. Au con~ 
tr;.tru 1 da indústria <.le lt::lc<..·o
mumcaçôcs. nãó há nenhu
ma tt::cnulogia inovador<;1 
p~tra transportar água ... E 
um derradeiro monopólio 
natural'". dil satisfeilO um 
gerente de abastecimento. 

Eaux (CGE) e Lyonnaise 
dcs Eaul. se tr.Jnsfonnarem 
em grandes conglomerados 
atuandO'em energia, con~ .. 
trução e televisão. A áp:ua 
responde só por 20% do la
turamento de USS 111 bi
l!'Of~ .!li. Lyonnaise ~ 
l~o25%dofatt..._, 
de USJ 30,82 bilhõc.s ( 136 
bilhi!Nde fr.mcoo) da COE. 
A>. dtÍu, tiveram lucroa rra--""-== para l~. 
~~=~.· ããk'tt na sua 111116-' 

apri>xitlllldomonle l-' 
billiGe• de francos (USS · 
«11,4 milhl!el). · 

•. !.>,pí:sar de a.< dez firm&ll 
britAnica4, de foriiiicimeato 
de água serem a.• mais rent4-
vei~- nos 12 mcM::o. até mar· 
ço de 199S. obtivcr•m lucn• 
de USS 2.K bilhões sobre f;o. 
tur.unenlu dc USS 9 bilhõc' 
-estão prcocup.u:la." com t1 

futum. A autoridmk britâni
ca do setor provavelmente 
n:duzir.í seus lucros na hor..1 
de rever as tarifas no anu 
2000: e as firma:-.; de llgua 
poderilu ter de pasar um im
posto extraordinário se o 
Panido Trabalhista vencer 

, ... próximas elcjç!!of •. 

~· 'Ai1innlilli'aí>éi:ils e bri
'itiíreãs, ~in dissO; .ao âlli
&idas por osclndalo pollticU. 
Às britJlnica.• fonun critica· 
das pek>< aumentos de tarifa 
c por falw :lgua durante a es· 
tiagcm do vcrJo. O presidcn· 
lC da CGE. Guy Dejouany. 
está sob investigação. acusa
do de suborno na conce~~ãu 
de <.:Ofllr..llU!oo de ~ccimc."O
hl no h!rruoriu uhram;uino 
francê~ <.lt: Hha .. Rcumà~•. 
~tnhom f"~'guc o cnvolvimt.·n
tol. E um ~-executivo da 

lyonnaisé'foi considerado 
~,.·ulpoldl) Je ..:orrupt.;ãu n.1 
COtlc.;C:o.~ (ie Uffi l'OOIJ"J[O, 

E:-.:o.a:-. dificuldadl!!\ fH•~ 
dcm ler -.idu um d~l~ moti
vo..-. de as linna.-. do ~tor d~~ 
~C_Ii.ln .. 'll\ li paw li CX.tC'rH11. 

Contudo. nu~ mt:>rr.:;:u.lo:-. e-.
trangciro:-.. dever.1o enfren
tar dificuldades politica!l
ainda maiU~eS. A áj,o.uaé lor· 
necida a prp;o reduzido em 
todo lugar;, Recente pcsqui· 
sa de projciOS municipais de 
água final:' os pelo Ban
co Mundi ' strou que a 
tarifa oob pela :lgua co
bria cen:a 4: 35% do custo 
m~diu do ffrnccimento. A 
dif"':"'i" é 1ompcnsada por. 
sub~tdto:-. .. 9~ cum a degra
daçau da tGtra-~,.· .. crutura. 
Pior: o~ go'f:rno!l, fr!,)lfUen
tcmL'ntc lrillOI.m a~ c.:un<...·e-.
!'oionana-. "·qmo c.:ubtJc!l t.h: 
cmprt:g\t". Segundo u BmF 
'-'o f\lunu1al. \1 numcr\1 Jc 
tun~o:tonàt"ll\'1 por mil hg.L· 
,·üc-. na~ n:Uc~ da Europa é 

de ciois ou tn!s. Nas latino
americanas. entre lO e 20. 

Se ~t:-. cmprc-.a:-. pri\·ada-. 
obtém c.:nntr.uu~ de fomec•
mcnto de a~ua. portanto. 
um n::-.ulutdo uncd1a1o e trc
-~llt:m~nwnt~ ()aumento di.' 
tanl~ ... c dcm1.'~~ 4uc in•· 
tam o~ politkos. Com~ fir
ma• paniculares adquirindo 
t:oncessões Por até 20 ou 
30 anos, precisam rezar pa
ra que as auloriilild.:s nio 
diminuam a tarifa de rcpen· 
te. ou cancelem o Contrato. 

A tirma britânica Sevem 
Trent Water teve de I'CRCJO
ciar seu contrato p~ra od
ministtar o sistema de água 
c esgoto de T rinidad. depu i .. 
que o governo mudou. Re
centemente a CGE resolveu 
uma dl!\puta com o gm I! r· 
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no de Tu~.:uman. n.1 Ar):!~ntl· 
na. ao concordar ~:om a n:· 
du4f;;u,t..b' t.mro.t" c:m ~~·' 
~rn tro"'.r ~.h: L~1nc: I.:<.Jrrc-~
r(!th.knh: III'' 111\ .._.,IIJJlo:.'ll(t "

c..'lll uur.H.''InHur.L :-...rln~h'· 
nê~1a. a ~onh w~~~ \\ a11.·r. 

'5Ut'ra firma britlnlca, foi 
fi'usiradn' por batnlhas judi· 
dais entre miniM~rios e au
roridades regionais. Na Tur· 
quia. as eleições utr.asaram 
por cinco anos as negocia
ções com a Thame!ií W ater. 
outr~ c-mpn:sa brilõlnica. 

Algumas firmas estilo 
reasindo e evitam países 
insdveis. A Sevem Trent. 
par e:<emplo. conc:enDW-se 
em acordos na América ilo 
None e na Europa OcidealaJ 
para reduzir seus risc'oi: 
Muiw outns diSiribubnl 
aeu1 invallmen1aéilllino• 
países riCOI e os em del<ft. 
volvimoaco. No IDO '*"'' . 
do. par exemplo. a Lyonnai· 
se comprou a Nonhumbrian 
Water. uma concessionária 
britlnica, por 8~) milhões 
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de libras. enquanto a Nonh 
Wcst WaJer adquiriu u Nor· 
wcb. uma futn:~ ,..gional bri
tânica de cletricidadc. 

Com."enlr.tr-~ dem:ris em 
pai!l.es ricos. porém. podt: 
!iíip:nific3r deix.,;.lf escapar a.~ 

panes de crescrmem'' 
mal~ r.ipido do negn· 
do. Al,umas farma.,. 
como a CGE. C'OIHJ· 

nuam con1pnlmetida' 
com C.l!'lo paíse!\ en1 dr
sen\·ol,·imento. mu' 
dizem que querem 
c:onrnuos paro~ operar 
01 aluais !iis&emas ck 
lljjua. e nllo construir 
oovas redes. Isso as 
...... ~izos 
1 ~)lll'ltrem 
, de sálr &i país. Mo< 
tamWrit diminui a• 

~#.\$t'; 
. vi'aiit~ pnva-

- ~tepor-• . 'tal 
~ ~--· pana IIOYOO ......... 

As empn::Hb de agua ~~' 

c:ulpudas por seus prôpno' 
problemas nos paise> em,~.:. 
senvolvimento? Tah('L.t 
afirtnac;âo nlaJ~ ~oener.diz.af.l.t 
-c tounb.:m a ma~:-. nc:c.;.td,l 
seja que as companh.la' t.J~,.· 
'""' exploram politico' lo· 
cais in~enuos ou d<kr:a:o.. 
Muitos conuar:Ch são neg<.l· 
ciado!l diret:unenre com 01~ 
prefeiturolS. e não colocad<.l' 
em licitação. Mesmo no' 
.oon1os cornpetiti~ a pro-. 
"jaaa~ll1llltloai1o 
nlil\'ei!CC uomàtil:amerrtc, 
MlliKJI COOIPioo olo QOII<"· 
didOS com bUse no que o .. 
eli«UUÍ\'05 das emprna.' cm· 
mam .:ufemisticamente dr: 
"confiança" ou .. ,..pura;i1•", 

Muitos p.'riros ~·m 'I"" 
i3i!IO fa\'otece as emprc!\a:o.. 
As tim~s fr.uxeSób Ue ã~u.1 
h!m um K<:ulo de cxpo:riõn· , 
'-'lu e01 ~"(1Ciar ot.~:onk1~ ç(l!tl 

politK:o~ kx:ai~. Alguma:-. ti1 · 
mas- mnto britâniCa~ (.'Oil'k, 

francesa. .. - btL\Cam Clmtr.nc.,.. 
lll'liiJI'iodo> 0 nJio COillp<IUI· 
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'os porq~ a.' rno.lfg"'"·' lk Ju. 
CfQ tendem a :-w:r nlelh<Jn:' 

Ma~«:~'''' t.;itKot' rtxkrll 
~r um um qur: ...;.u JX'l.r ,,;ui;:· 
n"J. No -.c~h'r d.: c.'l"tnc·td.td~·. 
.a 'll ont" ·;til h.' 1 1.: .lll.t .1::. n rn n 
achou t[Ut' unh;,1 ohlldtl urr 
contrato renrct"d p;.u-ot ._.t'll"· 

1ruir umot u:-.ina t"n:rgt:ucor n.t 
lnJ10t ~la'\, .t..:\lfdt' lt't t~ 
n~g,x:t.ld,, thrt.'t;un~·nh.· ~"~ •t · 

li ~t.nC:('[HIIC~liUl,il. 1.' ~,.,11•· 

•. :ci~.úo pi.! la .;dnunt,ll".t\ ·'' 
:->Ui.'l!:o-,Ota t.'lll tllCHl ,I ,th::!. 
,.\·,~:o. tdr..',llh."IHt~l.l' pt,.'i.t l" 
ron1 Jc ,uiJ(Il'll'l' ~ pr~.·~,·, ... 
~:\'-''-'"''o' Fmn;r ... tran~'l.; ... t· 
di! j!!Uot (;ttnhL'Ill t.".,f,tO t.'!1 

fr~niomtln ak!!:.tt,."i"-'' tk tk'· 
efll..'íãL·:~tl im . .-~ul.u· n.r f-1,,\1 
Çu. o,' gm~ll1~1:-f'l\"-k'lll tllll· 
dar IHUII;t .. \ C:/.t!:-- dll!',tiU~· • • 

comr;Utlc.k .:cJ,,u .;U.Ult'• ·. 
ment.,.. qut" nm,tg:rm ..... ro:.:l.t· 
ClUil<lf hr:m ..:ol\1 '-!li.I/'\IU~'I 
poliiiL'O'o, (l'ol!\é'< . .'UII\ I h d,, 
saor de água podr:r:ttl o.rd1.u 
meno:o. arri~adu ltlm;.tr :-.u;.t .. 

operações cão transparenh: .. 
quanto :-.eu produto • 

O exemplo de Buenos Aires 
TheEconom•s1 l:m uunu:-. p:u .. c .... r lt,rllHI Ut! tartta .. mar' J.Uu~.;w;irlu .. J.tOSi\'. ~ 

0 .. C:U~L'tlll\'11' cJ,r, L'lll· pi' I\ <lliZ<U,"~Itl tfCtJUI.'tll· h;n:t:t~. 0 CORt,ÜfL'III n:· I (Jf'N d<t~ :rçõeo; ficaram 
prl.''''" 1.h: lorrtC\.'tmt•nh• mcnh: rc~ultou em au· du7iu o nUmero de em· co"l..I.Jii funcionário:o.. 
de â~ua 'cmpr~ ,c,nh.am mcnltt d:.to.. t:~rifa!> de pre!!!:~dos de 7~ mil pa.r.r 'EiiiTwra a' pcrspcctl
ct•m Bucnn .. A ire~ A rt.'· :iJ!u.r M.r .. 1.'m Bucnn-. menu .. tk- -1. nu!. ~tilh:UL'" 1. a' '<"ram hua-.. aint.la é 
Jc dc ah.r,IL"nm~.·ntc' d,r A ltl.'"· "' ,,,rtl:~.; ~ .. t.r· dL' ""'c~>. 111r.."dulun:" l1•· 111liiiV·~n p:tr:l d:~r um 
captwl :rr!;!L'RUn;.r mu .. u.r 'am rclall\ anu::ntl! pn'r· ram in .. t;.datJu, na .. rnrJu... 'credrlt• .. uhrc- o pw~ra· 
qtu:. aJ1c,ur de.-. rr .. c;u... .\tllt.l" do' CU!olcl' de tc11· tnao.. Mrlharc .. Je qutlú- ma d~ at'la:-h!l"imcnw tk 
ptll.k'·'t.' c;mharl·vmu n~,·. nct·uncntt' tpllUt'H olnll.'' mclru' dl' rede toram. r~·· âgu:r cm Bu~.·mh Arre ... 
~nt:HI dt: .• t~u;r. !·,tn ji)1J.:!. da llt·rtac:IU. u !!0\'Crnu novadu:--. Em IQ~-1. pt'la O con~vn:w prometeu 
um t:umr,ttu tl~ .lO :llh'" t'lt'\tlll a ... taola .. 1.k primcm.1 \'Cl. cm murw.. inve!olir c:crc:a dt: l!SS -l 
para upcrm ,,, rctle~ ~.k ;1~U~1 J. E a l':.l:rt.al qu~,.· ano ... sc~undu rl·laulnc• hilhõe' nu~ .'\0 :m1• .. dl' 
a~u.1 c: i:"~utu no• c:1t!:u.k- ore r:!\" o -.t!<ICma - do B:mco Muntlt·JI. Bu~:- contratrn e lt~;1r milhúc .. 
m:uur L"l>ntn11n dt" dr,trl· ()hl':!' S;,mtlana:-- dl' l:t nus Atre~ nftu ~utr~u f:tl- de ~~o~idon•:-- a ma1 ... 
t'lllll'<itl d.1 t'plll.,l .. lt•z ~;tt•lnn - Ú.a tÚUitn llll'· 1;1 de it~U:IIJ() f'IC:ll d~ lÍI.'· <IIJ-. '!~lema:-. lÍC õH!tl;t t' 

c:r•rt<.'l'tlid•• ;t um l'CIII'•'' · ltl'tcntc. Cerc~r da .. AlCI<~· manúa du vcr;i.n e'glll\•. Grand1.• paric dt'" 
..:u• lltl~.·r,,du pel.t L\'l'll· dt• tia a~u.a era tJc,pen.h · O cltm:t pt•lntcn t:tm· lu~.·ru' ~tlJIMift:ru ~~!.r 
nm'(' Uc' 1-•• tU.\. 1-.nt Ít"15. çal.l;• \' u quadru de P<'"· hê'm atudnu. A 1:ont:C' · <o.c:nd1• relll\'t!''ttU~t pt!'ll• 
n ,,;un .. urt••o luuutt lrqm· .. oal t'l'a C"I.'C'''\ t' .. ;iu de ;l,g:ua los p:~rt~ 1k l'tln,Urt·iu. que n;in qu~·r 
thl' VS) :"2 milhiK:":-- .. ,.. Ccun •~ .. ~.~. tui ho! .. litnll' um pro~ram;~ de prr\oLII· .. tmpfe.,.mcnte den.ar 1• 
hre !muramento de l'S'i> t;k·tl para o consôrciu nu,:5o ambicto~u. U _g1•· emprcend•mento. Só ntl 
:'t:ci5 milhú~'- t' ê C'lu~t•••· pm o.K.lu cunarde!'pesa~ c vemo ajudou a hnancJar fim do~ 30 antlli O!' ex~· 
tlu pc:luo. rc:"c.lcntc..,, (·,,. rcpa..,,;tr parte da ec:ono- um pro~rama de apo!õen· cuuvos da Lyonnaise po
mn !01 que tle!J cc:rtu'' m1a uu çnnsumtdor na ladoria voluntária para 0'1. dcrão ficar lrnnqüilos. • 
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A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) -Item n° 12: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 234, de 1996, do 
Senador Júlio Campos, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Retirada em 
Silêncio", do jornalista Vil las Bôas Corrêa, publicado no Jornal do 
Brasil, edição de 8 de março de 1996. 

Em votação. ·~ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

Aprovado. _ 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

SEXTA-FEIRA. 8 DE MARÇO DE 1996 

Retirada 
em silêncio 

YILJ..AS..B6AS coRili • 

O doutor Magalhães Pinto. Muito no seu jeito discreto, 
como era conhecido no miDeirissimo. foi saiDdo da vida 

singelo despojamento dos mui- dcviiPriaho. dissolvendo-se na 
tos útulos guc acumulou na vi- DéYoa gue se adensava e apaga-
da. morreu mansamente: vela va os dissabores do prosente pa-
quc se apaga deeois de consumi- ra prescnar as boas lembranças 
da. Retirada silenciosa. como do pasllllo. 
quem desliza na ponta dos pés, Os I liDOS de absoluto afas-
quasc dcspm:ebido, num dia de iamODto da atividadc lítica e 
intenSa bulha política com as de piopasi\>0 =ro na zo-
duas derrotas desestabilzadoras ua c:iD=lta do esquecimento, 
do governo. n:duàtam u manifestações pela 

sua morte a registros pré-fabri
cadas. na frieza eliciõnêa da an
tecipação do esperado e a con
centraçlo dos amigos, da 
família e de prosenças oficiais no 
velório e na 
movimentição 
doemaro. 

Entencle-se. 
Vivemos tem
pos de prasa e 
dasateJiÇio e 
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mais de uma 
década de os
U3Cismo 11:111 o 
peso de um·» 
culo na pedra 
da memória. 

Depois, ;;e 
José de Maga· 
lhãa Pinto • 
ve..-rase 
de papularida 
de aoloqo de 
çaneira vito
riosa, e tam· 
bém mjne1ecla 

por didáticos 
diaabola, 1lio 
foi nm palllico 
paraocolllll" 

;:,::.4~ 
Eifiari-, 

ço tiDpiM .. 
sua pcnolllli· 
elide. Nulll:a IIC 
desW:ou pc1u 
qu•ti<fades que 
pmciam oraar 
os favoritos de 
um período de iuleDSO l'asciuio 
pela eloqiiêucia parlameutar. da 
oratória valorizada pelo p!eStÍ· 
gio dos bacháreis que enfeita· 
vam a Banda de Música da 
UDN: Carlos Lacerda, Afonso 
AriDos. Adauto Lúcio Cardoso, 
Aliomar Baleeiro, Otávio Man
gabcira. Flores da Cunha. E que 
tiuba seu coutrapouto DO eienl:o 
do mesmo nivel do PSD. com 
acbegas dos aliados: Nem! Ka
IIIOS, VIeira de Melo, Guslavo 
~- Antõaio Balbillo c 

11111& aclcçio iDigualáwl 

O doutor Maplhics Piuto 
peuava nos compromissol ora· 
tórios como devacs de .trio., 
Nem tiuba a es11111pa e a psti
culaçio para O jOI!O o1• ""-11& Deli! 

a wrmêrvi• " · Jeros&. : 
riqui:D de • violêr' 
ape-..<va .. .::s tribL 
da êpoca. u• ~" CODI& do I'CICI. 
CCIIl o rccuno da •finaçio pea .. 
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toal'aj.'OSitivo, balbuciado ClliD 
filpode-. 

1!, DO entanto, o reverso da 

"""'"" enriqueceu sa ~ n•tidede de valara e habiJida. 
dca qacnp~• ""-emo. ' o anlioador dcstalxRHe Da 
UDN pela Mhõ!jdac!e de Ulil:u
lldor, IIICSire em UDIIr esqw
ma e desatar DÓII. Com fina e 
a:lebnda lli!ÍICiB. llltcvia, -
1110' CDDdrista, tlâ ou 
lanCa de cada jopda. qu&lro 

~ Alfim IIC ~~ cleiçio, 
~úDN;PI,pua 
"Yitalimpordlll:ia cstaaf.(10

:. 

~-==:::::r.n: 
:tlaea com a eleiçio pua· a 
1h ·.y,.,.;. da a..-. A&a
. bitidacic de Mapih;.., Pinto foi 
.fmv!QDC!Itid .•pua o apoio c o 
cntroslllleato da UDN com o 
.destrambelhado Jânio Quadros. 

. R.ealizo11 administraçio 
... emplv 110 ao- de Minas, 
altaiiiDdo pandcs obras. como 
la CODSUUçio do estádio que 11:111 
•o ICIIIIIIIDC, com cuidadoso pia· 
·mcjlmeato pua atender à &ID· 
,pia ma1ba m~~nicipal. 

Na aparente contradiçla" 
com seu feitio conciliador, de
flqrou de Miuu o movimento 
de 64, depois de ÍllleiiSa :uiwida-' 
de conspiratória. 

E. dai por diante. o doce pa
ladlr da vitória do lider cM1 do 
motiwtDID começou a IIDIIrpr 
como fd DOI deseücoDUos com 
a ltcdcDtora, que nunca o rec:o
ubeceu como um doi doi cbeCcs. 
Nio clqou a COIMver ~ 
11iosamcnte com nenhum dos 

:nerai5-ptesidelltes do rodízio 
Jequacli-

YMII is DII'I2S com o peli
den11: Casldo 111m», que nio o 
ponlaava pda i . '""" amlliçio 
decanctidato à-~ 

Na anuaçõo do sovemo do 
p<aideaie CQIIa e SiM a •· 
piti5Jdeule lY"""''Çio jlll& o .. 
nislro das R.elações Exteriores, 
uma,, ll4 ção ~ cp11111 » 
Ilhava am wjnjdfSÍo) de aiDr 
infhinria 'polílica. E Dili -
teste pua III& habilidade:· cm 
poa::o liilllpo coa:quiu lUlliwl 
" uhociQO cm -llbdal 
10'-la iDlaale e dcimt llmda 
111111:1110 llllillllli. . 

O sonho da pl'CSidência se cs
funaria com o AI· S. E que assi· 
nou, depois de horas amargas 
de hesitação, cedendo à ambi· 
ção de permanec:cr no centto do 
sistema. mexendo nas peças do 
tabuleiro do futuro. 

Inútil concessão à coerêucia 
de sua biografia. O endureci· 
mcnto cultivou a lógica impla· 
cável dos esquemas fardados . 

' Magalhães Piuto elegeu-se 
deputado federal, senador cm 
70, presidente do Senado. Num 
afago à alma maltratada, ele
geu-se deputado federal por Mi
nas, com grande votação, para o 
último D13J!da!o. 

Cultivou o sonho mesmo 
quaDdo sua inviabilidade em evi
dente. Atuou nos espaços encur· 
lados JlCio :ubillio enquanto ~ 
sívá, deixando o J:qislro de ai05 
de ousadia nos lleehos finais do 
roteiro de reencontro com os 
COilljliwlissol do signalário do 
M•nifesto dos MiDiúos. 

O dcmme que o abateu cm 
85, acok:boou as frustrações dos 
-últimos dissabota. 

A biogiafia lítica fecha li, 
DO lusco-fusco :. atritos e c:bo
qucs c;om a molução que lide
rou do gowmo de Min8s e que 
llgODiza9a nos amuques da me
diocridade dos seis anos do 
mondato do último galm!-~ 
sidcntc, João FlgDCÜedo. 

A décadà de recolhimento 
. prq!&nlll& relirada. Na ~cita 

i:oDconlância com seu Jeito de 
viver. Saiu pisando com cuida-
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~~ ......... -- - .... ,_. "3$5& 'Oe-
lo fundo do quaór., .;a ;:::.,...,~ 

do crepúsculo. Para sumir !"' 
escuridão sem olhar para tras. 
Sem a pressa de quem foge. 
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Mas. c:Om a discriçâo de quem 
· ri~ e-...... ,. '""'""1nlic:acões 

que j± não t-· : .......... . 
mãos resolver. 

Magalbães Pinto despediu-se 
da vida em silencio. Os amigos 

Junho de !996 

SO~teS chegaram para O 
enterro. Quase que não o viram 
t'artir. 

A SR" PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -Item n• 13: 

Votação, em turno único, do Requerime..1to n• 278, de 1996, do 
Senador Odacir Soares, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo 
Dr. Jorge Alberto Romeiro Júnior, por ocasião de sua posse no cargo 
de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, em sessão solene realizada no dia 5 de outubro de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

DISCURSO PROFERIDO NA SESS~ SOLENE DO 
óR~ ESPECIAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1995, 

POR JORGE ALBERTO ROMEIRO JUNIOR 
NA SUA POSSE COMO DESEMBARGADOR 

F~lam que, com o passar dos ano~. a trJ.steza e ~ 

alegria já n~o s~o í'_o_tundas e_ r_a.diosa.s; as lágl-imas passam a 
ser pequenas como os sorrisos, :mas o c amo o da vida fica _mLti tC> 
n1ais largo e livre. per1nitindo andanc~s n~r~ t~do~ ~s -l3~o~ 

sr.::-m çn-andes sui-pl-e5i?.s '? '.?ITIOÇ.~\:IS. Q•;; h ::o+- lrTHi.'ll t C!'5 ·::\C~.;? l r.::··- ::-~~jos ·:h::··::: 
nosc:,ps c:orac;bes des:rnentem i~::.:s:o nes:t_f:~· .t.n~t_r.:-~i·ltr::, ___ _to-;?1 i_:; •"?1Tl __ ~·~.1e. 
depois de longas jor::nacfa.s profiSsiona15-~ ãlC~nç6ma~:;~ na -. '"Jí-D'-

gl-afia do Poder Judic:.1ário, um espaço jLÍnto às suas CL\me_adas. 
E nestes·. andares super i ores do FORUM, mais próximos do c:éu, 
v lemos -ocupai· lLtqares noVos de número., just.;\_!Jien-i:e, igual a.o 
dos mandamentc:Js . de PE~us, que~ de. fr.!rma r·r-:·f l f0'~~a ~ fa_*-::emo~ r.Jb·· 
:E-::ol-v~:n-;•--e-xf.~cut:.o:.':\ndo .:~·.:,- lei r.:: rlor;; ht:)i'foPl:'=-
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Neste>~. h01-•=1~ ( umpr"~-2~ r:·.rr·::t·! t.ln~n~··ttn~::ntc. rr···vli;.~l"',:;.!",C.l<~·f· :·,;. 
noss;a Sup~·ema CCJ\'"ttZ·.· 1 .. :·(•1 t·,,·:tvF.:·r. ~.~c,tn ~--.,-c;.;·<:::+:.E~:-~6. c:heqr.,ldt-:. .~.:nfJ.rn. 

a um critério sobre o preenctlimento das vag~s-do quintc_cons
titucional nos Tribunais de Justiça dcs Estados que, como ~s
te, possuem Tribunais de Alçada. 

Se assim n~b-fo~se~ esta po~s8 n~!J ~~tar··i~. 

aureolada de pa~ e t·larnlon.lA. !~1u l +. 1,• ,; ns~< ftLL;.'IC/1,"!'~, dE• 

r".~\nça; poi- cer+·.o. j -~ I·(~~(· i.:~\m pr·c::·v··::.·c~·~(:jt:::• '"' 0··\.lc'• c::•t'l'* e;-c: l.p,.::..~:;~-;o~ de-~ .. -. 
pindo o~ato~ inclusi'/G, des~ds po1npas e- luzes~ ind1~sc~c1~ve1s 

da nossa l~turgia forense, além de i11troduzir no espirita dos 
envolvido~ as incertezas e desconfianças de costume. 

Sobre o asstJnto, posso falar de cátedra~ pois a ou
tra opç~o da qual o Supremo Tribunal Federal dispunh2 m~ sR·· 
ria~ c1-rJnologicãme-n{f?. muito mc~i::::. 1):t:..1.l~ porcp .. \ar:t:.o ""·?U prece-: .. ·· 
c:!l.a 1 n,J. l:~.sta de anti!:Jl.lidc:~dE~ d,jc;; Tl"ibt.l'l"ri~l.~:~ c!e t\l.r.;~·tdFI. r:om,:·.o 
integrante do Quinto do Ministér1o Público, quase todos 0c 

eminentes colegas de carreir~ promovidos ao cargo de Desem
bargador a partir de 1993. · 

Nunca~ todavia, ouviram de mim a defesa daquela se
gundR ("alternativa c:omo a forma mais. justa de- acesr:i-o para os 
ocupantes do qui11to dos Alçad~s. por~ttP ~~mpre ~~~'~ider·ei u1na 
invas~o d~.privacitlad~ a no~sibtlJ[Iede 1:1~~ ingi"ESsar r10ste 1:o 
li:?gl.ado at\-avés do~; l-1-/S rf.:?Sei-v::idos iitc•s magíSt.l-<;l.dqs dr.-':- car .. re.l .. -
ra. 

Talvez em r·az~o disso, as 'fa:das que me protegem de
vem ter conspirado para a minha entrada aqui, agora~ de cabe
ça e\·guida e espirito desarmado. l"epresentando ~ Glt,rl~S •. \ 
inst1tuiçJo a que sevvi~ antQ~~ r1or 1'~ ~n~:ls; ~~m Amor~ cj~di 

cc1ç~o. de;?poi~,- de .:;.pl·c,vado em t9,t.,<+ n111n r·;:·)nCt'l-5f.) !:il\bl i..cr' s.i~ 

p\-ovas e t.itLllos em CUJ~:1 t.::.anc::.:1 l-r.:;.luzi.~ eo hoje Desembargador 
ELLIS FIGUEIRA. 

As quase duas décadas de mi li tânc: ;-;;, ,-,o Parquet me 
proporcionaram e>rperiê'ncias- gratific?~·-.:.:...:~. Como espectador 
pr·ivi leg.iado. pude prP.senci.ar.- no n•-im+:?.i, .. o qr·.::.-11 cir-- 1·-~·ri•:;rfi--· 

ç;}o. i·:t maic1r·.ia- dos jtl-í:~r.-;;lc;;. pPlC"i~:;: ~'lU•~t~:: fr·11D nP~r.t-a r:~"·rim;:-1n1,.-~, 

conr:l-P.t .i. zando COIII pJ;.:?l-s~ver,-:->~.nc: ''"' ,.·::,. equ1 J. .i 1:11"'1 <"::• .::'\qtn::~l i":? er:-<ncP.J t , ... , 
de justiça imortalizado na defin•ç•o. de ULPIANO: constans et 
perpetua vol untas jus suum cu i que tr ibuendi. ou_ ~:F.t~ J c:!_. :':1 ... ·on ·· 
tac!E-? constante e per·p~~t:.uc.~ de r.'lt.r:Lb\.1.1~" a c:~.:tdd um o (JLI!-?'" é· ':SE•L\ .. 
O Ministério P~blico me deu o ensejo • outv·ossim. de ser con
temporâneo de HAMILTON CARVALHIDO, a quem ag•-adeço as sactda
ç~es elogiosas, mormerte quando elas prov•m de um grande e 
.impoluto líder de classe. cujos bons dl7<t.r-?s. :;c:cm;~drts :. ~-o~~t.-rE. 

o el~·:)var"Ci:\m mr.)rer:idament~ ~ C'hr-·fi.;:, r·lc-1. tr,o::;t·J.I.tll•~:,:'i'• . .:< nr..-~·~•t•· t·-~~:.t~~ 

dcJ .. n f.i'}:er~cíC:ia cJc:.. CF.\rQCI d~:-:;;- F'i"'OC\W.~•CI<."•I'' (Ü:'.:' ..Jq•:.;.t1t:;i:<. ~ ('1,,::01 t:!' 

c:le 1969, levoto~-me- iJbt· c.~ __ e,.•nfr·l(:.'llt·al·. !'i(\ rt"'lblil·1-a.l de--~!lr·::l·.r.·,~ ·~! .... 
Velha Provincia Flurninens~, um advogado que sempre ddm11e1 

por sua fidalguia, aultura e moderaç~o, o atual Ministro do 
STJ WALDEMAR ZVEITER. que participa desta festividade, vendo 
seu ·filho LUIZ repetil- sua vitori!::<Sa tl-ajetória ne:•st;~ unlct~:td•·:;> 

fedel-ativa. 

00349 



00350 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

() ·m~:1í.o1- pl-i·/i.léoi.c• q1.1P. t i.v···•·, ,.,,(·,·,· · .. n, n,'.lt:'l•.lr:··,:Ja ... '"-.-':t•!·:lc.,:·:t:l 
pEH-.i(Jdo dá minhd. __ ylr:lr.~. ~·l.'.lblica.. foi t1,::t•/8'1" COJdH?O::~tcL~· UfY• J'Ji-: "? 

um p1-omotor de justiç.~i. da Cam-.ii-c::a d.;:.~ B.;-;·,.:.,."8 i:io F'ir:::o..í, ·:~.év~::-,-·:---~ 
na pl-eservaçâo do Dil-eito P(tb l.ic.o; didáticos e En-Ltd i tos n.::. 
órbita mais complexa e ampla do Direito Privàdb. S~o os d6is 
padrinhos que me intl-odL.tZil-am neste recinto. diletos ~":i.•r•ig•.'J"=. 

sá~-~~:~s conselhei·,-~~ r:· e. ~--~-:an:~·~--:-,-~-~- .. r~~:-~ t:.':·~~: .L·-~~~~ L_ a,~ r··! iiH,.í:"~~-~:1, _;~m.:~c 
quc.;J.s eu e os dem~::\1.:, ru~·.:::.~::'mt)~l q<·-~ ju1 •-~·_,. E·rll~.!• .. )-"::=-,,~j .•:: ... \."~!' ce;·J _e ... ~:\. 
n~o cheg~riamos at• _0(~lJ~~ v~lorizad()S. PEDRO AM*RICO RIOS 
GONÇALVES e D~CIO MEIRELLES GóES •~Npl-imem, com eo:ri'mPlüs ,,çcv-· 
calados de existê·nci_a_!._ no rol de suas virtLtdes teologais, uma 
n::<o mui"to c.omLim, que um experimentado jornalista <WALTER 
LIPPMAN) soube defini,-: 11 Na vida pt.:1blica. · n~o é suficiente 
saber fa::er. Igualmente impo)-tante é f::\;:er ;:;aber". ·A <:~t'?~t~"'ls.:.·.-· 

da atc1aç.~o de PEDRO AM~RICO e D~CIO G.óES n'õ·<:;.ta Cc<~·a ·-:"'" f ü m~. 
o acerto de uma notávi-?l cit.,çl'(o de GEORGE POMPIDOU: "!L NE: 
SUFF I T F•AS D 'ETRE UN GRAND HOMME, I L F AUT L 'E"TRE AU E<ON MO-
MENT" <n:Co basta. ser um grande homem, é preciso s@--lo no borr, 
momento>. 

Com a ajuda de outro grande amigo, o Desembargador 
ALOYSIO MARIA TEIXEIRA, mudei p,.-,-., e~t;:, _outr:a g.c:. 1 áo: ia de 
idéias e comportamentos. impcmdo-me o deve-r --de deJ.:.id.i·,- os 
destinos dos meus se1nelhai1tes ne5te Pais curi0so, que sobre
puja suas imperfeiç~es, porque nele ressumbram este ecumenis
mo; esta abertura à missigenaç'ol!o e ao diálogo <:om· os diferen
t .. s povos. com qc1e fomog; topando em nossa própria terra; esta 
aptid~o para da~ e receber e esta atitude eminentemente diª
lógica que modelam, c:om traço si.ngular. o caráte1- rjr~ br~si
leiro, co1tseguindo gacant.ir·, n.as véc:.per .. .::;1s do tei-CE'll-o _ m:i.l'éf·
nio, a concórdia entre 11ós numa abertura àiJUilo que ~~m escrl
to·r c:cmtemporâneo < GARAUDYl intitc•locl de c:oncepç:l!o sinfSnica 
rla cultura. 

Tal.perfil n:l!o significa, obviamente, uma c:umplic:i
dade~ por omiss~o, com os inltmeros males que nos a·fliqem .• 
pois a nossa populaç~o. instruida nA sua 'maioria pelos m~ios 
de c:omunic:aç~o, sttbstituto~.:; dos ~·y,-c>tE-.?!:?:- 1.~;cn-"';os q,_,e a ·v•J.d;;·~ n~c

lhes forneceu. sabe hoJe~ melhcH·· du QUE? ontl:-rn~ lutar prJr se-t.ts 
direitos pera~te as autoridades, consc1ente de que nem tudo o 
que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modi
ficado até que seja enfrentado~ como enfatizou um escritor 
<JAMES BALDWINl. Estamos ainda lonqe daquela as,.•..tstadnra in
ten-oqaç~o refel-ida pOl- um poet,, c:;;lc\t,rii·cs <CORRADO ALVARO:•, 

ao ver, atormentado, a Máfia do1ninar a su~ te~r-~: q o.21s gr2~ 
ve desesperu que pode apodel-al .... se de lima soc-iedade é ~ dú\- ~da 
de que.viver honestamente seja inútil. 

Compete 1 pois, ao Judiciário se equipar para~ na 
soluçt(o democ:rá:tic:a dos lit.l.gios~ ab?Dt-ver: sem t·~-.::n .. unas ~::;. 

equivoc:os o a~esso do ~ovo à justiça. 
E, no aspecto. este T\-ibLtn.::..l vem oc.upar!do l.l111a posi

ç~o de relevo no cenário nacional~ pre~nchendo a magistratur-a 
local com'excelentes valores, faiscados no garimpo de insus-
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peitos concursos··públicos, e dela também expungindo, sem a 
interfer3ncia de quaisquer controles externos, os maus el~-

mentos .. 
A c:l-iaç~o de ma .is d•.l~l':i C~Rm;:,lr·r:.'\~: C.í. o,;.:-~i·:::: ne::•.::t,~·· :_·o, t.i.!: ~ 

que p·,-r,)voc:ou esta nos~::~~ prOiltt:.ç;;u, pOt" f(·•li..:: c:•.::.i.r.ctdPr,r·l.i"'-~ v.~,\1 

se-l- sucedida pela implantaçâo dQf.:: ,Jt.\J.Z.c'7tdc;•s E·:~-~~E·cib.l''=- c:.t. .. lt?..t.':.:. ~,·. 

Criminais, por ob-ra da Lel. -federal n9 9099~ de 26 de setemb'i"ó 
p.p.,.ora• em·vacatio, para resolver, ~través de, regras origi
nais, as denominadas pequenas causas,·· :de volu'lle ,-espeitável ~ 
entretanto, nas estatisticas. .~ 

Porém~ faltavam _os t:ialccJ~::. ~:.~ ~~.~t.·~~~ bc":tstir!c.······~~·s t:'!dl".::~ 
que esta nossa corporaç~o talllbém tt~atr·at .. ~n1bora d~,sli'J~da •Je 
scripts~ pudesse se expandir ro R1o de Janeiro~ ~p~!iQLlAT•rlo 
as dissidê'ncias· -humanas. 

O Desemb~rgador ANTONIO CARLOS AMORIM, no fim de 
seu mandato,. como é notório, conseguiu, contudo, obter do Go
verno Nilo'Batista a liberaç~o de verbas oar·a iniciRr es~~ 
imperiosa ampliaç:~o, cr:,mec;ando a ob·f'd q1.1e o Presidente GAMA 
MALCHER, com a tenacidade do bool\ adontnist,·adm-, se p;·oobe a 
concluir em breve, depois de haver convencido o atual Gover
nador , o Dr. MARCELLO ALENCAR, ora nos prestigiando, da im-
portância -dessa reforma que melhorou, igualmente, a atividade 
jurisdicional· nos. graus inferiores. 

Para o perfeito desempenho do nosso sistema judiJ 
cial cumpre, pa·ralErlc:onente~ pron1DVer· um rf.::dint(·?nc:i.cqHHTH·?nto E~·r, 

certos ramos do direito pos1tivo em ;ig~r. 

No Processo Civil, isso, por siMal~ 8cabou de ocor·
rer com pleno @xitc. 

No âmbito criminal, as alteraç~es de direito subs
tantivo ·que tiveram lugar, provocando, em abstrato, o agrava
mento 'de: vá r ias sançetes, a meu ver~ n~o foram ;;at. i sfató\~· i i:!\S. 

porque, isoladamente. 11âo ·funcicnaj\1. Con1o CtJroláJ"lC disso. a 
criminalidade n~o esmoreceu. 

Li na traduç:\lo portuguesa da obTa de JOHN GILISSEN, 
INTRODUÇI!IO HISTóRICA AO DIREITO, presenteada pelo f·,-aternal 
amigo S~RGIO•BERMUDES, uma magistral reflex~o de CONFUCIO so
bre o tem~• "SE o-CONDUZIRDES COM O AUXILIO DE REGULAMENTOS 
DUROS E O UISCIPLINARDES POR MEIO DE CASTIGOS, O POVO FUGIRA 
SEM VERGON~A. SE o-CONDUZIRDES A PARTIR DA FORÇA MORAL E O 
DISCIPLINARDES POR MEIO DE'REGRAS DA CONVENIENCIA, O POVO TE-
RA VERGONHA E VOLTARA." . 

Esta liç~o deve\-ia convencer os nossos leg_isladores 
de que o ·Direito· Penal Braliileiro, para p'roduzir bons resul
tados na:·.sua aplicaç~o negativa· ou positi'va aos casos c:on-cre
tos,· n~o basta ser enunciado ~ientificamente= necessita tam
bém de um·processo condut6r eficiente em complemento. com Ltm 
rit~ mais abreviado alé a etapa de JlJlyani~Jlto. sem af1 ~~nta as 
garantias individuais. 

Par·a tanto. urge desbur·ocrat1zar·.- -incontin~nti~ a 
investiga~~o crimin~l. substituindo a sacramentalidade ana
cr8nica do inquérito policial por outra fórmula mais produti
va, fornecendo, ao mesmo tempo, à execuç~o penal c:ondiçefes 
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reais de viabilid.;\de~ pois~ e.g., paE>Sados de_z anao;:'?. _dM ~-_efr,r·-

ma de 1984, dos t1-'ê'~~ tn:::.vos ·r:-e9:i.ntl?."•!:::. r.:li-'-::· Pi"li!:~~o "i.nst ,t,t:íri, ..... 
c:I<'.Jis continuam irll:::;;.:ec.lLdveis_. ·pDr ·f;:':\lt,~. ·-··m t<·,tjc:, r:. F:.-tl<:.;,. tjt· 

t:.;.;.stabelr:.~cimertt.os c~rlHqüAdoc::,. lé\ ~-Ir.' "l'J'l•:'~l f,.JI"n'e:'" i'trr\uil.E·i:".:,c\os. 
Apesar de marcado com ~s r·Ltgds cJe meio século, c 11úcleo do 
nosso Processo Penal ~~~indc:-i. n2(o o compromete. St.tas e-~;tr·errlida-· 

des é que nt(o -prestam mais, i-nfelizmente, po1- CJ..t.lpa e>:clLtsiva 
dos outros Poderes da Repóblica, que as deixam se deteT·iorar. 

O nclsso emp€·?•nho é pari::·, íJIJf?! •:~~r·,·:~·;;:,~~; r:.. li: e:.':'r·,::·tc_;1J'e<::. f"~:tr·1..1-" 

tu·.-ais venham lett]o, _ap.l-lmDI-c,·,ncjc.• ~:~~: fllr•r~(':íf..~~~: JrJrj .. s:dLr· .. ion~<..l.IT•~ 
pois os te111pcs mudar·~~ e até a alcieia TERRA já reciJperou_ o 
juizo, pal-ando de e1-guer murc,s e pa.ssando a con~truir pont~-.~-"=-~ 

Ao Dr. FERNANDO FRAGOSO, meu aplicado e>:-alLtno no 
Colégio Santo In~ác: i c, amigo heredi ttn- i o e c:onspic:uo V ice-Pre
sidente da Sec:c:ional da Ordem dos Advogados do Brasil, que>- o 
transmitir a gratic:nto coletiva d()s empossados pelo __ eloqijr:z•ntt:.,. 
discurso de encamios~ --

Agradeço a est_e: C_olenPo .órg~o ~Spec:i.al ~ e:-:p1"E? 1:.~sandc) 
a vontade do grupo~ a significativa votaç~o qLLe alcançamos~ 
todos os dez, no desenvolvi~ento das nossas promoçôes~ E ao 
Desembargildor CARLOS ALBERTO DIREITO, a sac•daç:l!o erudita e 
generosa, proferida em nome deste Colegiada e própria de 
quem~ no mini~tério da cátedra~ convi.ve com_05 dogmas do Di
reito e~ no oficio da Justiça~ com 2s verdade~ do cor2çào. 

Uma palavra de reconhecimmnto~ igual1nen~e1 305 mem
bros dos órg~os julgadores deste TFibunal p~lo tr~tament.d
c::ordial dispensado a nós 11 durante as nossas c:onvocaçôes pará 
substitLiiÇ~o. No meu c:aso partic:cllar e falando também po,- ·JO
SE CARLOS WATZL, a gratid:l!o a DÉCIO MEIRELLES GóES, MARIO RE
BELLO DE MENDONçA FILHO, PAULO GOMES DA SILVA FILHO, HUDSON 
BASTOS LOURENÇO e PAULO SERGIO FABII'IO, qclf:·· 11cc-s oncC!t:.tq.iar:,:,m 
até hoje na Egrégia lê Câmara Crimin21. 

As nossas familias~ com as quais dividimos -estas 
homenagens, pelo critério e>:clusivo do merecimento~ compete 
dizer que, continuando a honrá-las, vamos procurar ficar um 
tempo a mais nesta árdLla carreira, a fazer aqui l~o que podemos 
e sabemos, certos de que fazemos pouco em ~-el.aç~o aos <::ont"ras: 
que mor~m no nosso destino e que talvez f~çamos muito se t~
vermos em conta aquilo de que somos fpitos~ 

Finalmente~ qLler-ia e:-:plica~)- ·àqueles amigos lei-gos 
em ol-gani:zaç:.b judiciária, mas que viviam me cobrando Llffi2. 
resposta nunca recebida~ porque o destino me fe-z permanece)~ 

c:erc:a de qllator~e -a~nos no Tribunal ~de Alçada Cl-iminal, c:on
tando-1 hes uma histól- ia do Padre Anchieta~ que t.i nha t.n-q;inc i.;( 

em chegar a um povoado e pediLI acJs carr&g~~J~lre~ indi8s p~r~ 

andal-em rápiclo. Ao teY"C(·~1 :i.f'C> cj;í,i~\~ etE·~"': (.1tT:\'r.;:ir~.':':l,rn e r:;) p·;;oc:il /;::• r· .•. -.1·-

guntOLI-lhes porqLte T"l~o ~ndav.::."im ~ sabe_r1do que_ E-:?! r-~_. r:·YMec_l c-:.::.1\.'2 
chegar logo àquele lugar.- Eles responderam: 1 '~ que nós anda
mos depressa demais e a nossa alma ficou para-- trás. Temos que 
ficar aqui à espera de que ela chegue e entre outra ve:: no 
~orpo para podermos continuar.'' 
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A vida, pol-tanto, n~o quis qt.Le _e_u_ c.he"Çj.::t_<;,s.e =~r~·m itlmr:•. 
a este douto Colégio Judiciário, concedendo-me~ pród1ca~ a 
oportunidade. de agora tomai-· esta posse até com duas . .em comu-
nh:l!o, a minha e a de meu pai, JORGE ALBERTO ROMEIRO, po.1'' 
ele!' qLtando aceitou a conv_oc:a~-;~o r:!,~r::t ot.tt·r.;:..~~ ·::;tJp~~r 1.0'1"1:?"·~'- ;:,t.,·L··· 

buiç~ns na Justi.ça c~-,~~;tl·ense f:\(Il' Bc.:··s-ílJ.:::-1~ 't~·TII:..,t'...l lll'.l.l.t:t.:r + . .::'1 ·.1···· 
desistir!' na sua ho1··~"'~~ de~ pr·omoç.~r:·~ à Ot:;:a•::~E"·rnt ... :;\'I.CJ::o'::f'·,l" ~ ~í·:'·•, ,;:-. -ê:t 

qual se empenhou e sempre esteve capacitado!' be1n mais do .que 
eu. Por tudo isso, peço permiss~o ao Tribunal pal-a continuar 
divi~indc com ele esta vaga por mais alguns minutos!' enquanto 
durar ésta sess~o. 

MUITO OBRIGADO! 

A SR• PRESIDENTE (Emilia Femandes) -Item n• 14: 

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 319, de 1996, do 
Senador Bello Parga, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Açlo 
Provldeneilll~. editorial do Correio Braziliense, edição de 28 de 
março de 1996. 

. Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Ação providencial 
As dijicui.titMks prrsnua do &ncodo Bnuil 

n4Q podem s~ sobiYpOf' à impon4ncio. qru tnn 
no dmbito cúz «ottttrtia nociontJL Alim U mtJÜ 
anti8• instWiçilt1 j/Mnc<itG do pois. criDdo no 
infdo do siculo ptJUI1Ilo. I butrr.tnwtto vil4l QQ 

fommttJ da Dfrladnuu • p<qrwnos "''6<ios. 
N~n/umra Olllnl úutiatiçlfo bancdritz Sf faz. 

presente em co.da um dos c~rr:a tk cinco mil 
municlpics do ptJÚ. N4o hd viUztejo. por mtJU 
mod4sto e afa:staJo, qw n4o possw ao mmM 
um po~ de s•~ do BB. MGU qw eua JW"
smçajisica. h4a ctedibilitlllü. con.smdda em 
quase dois úeuú>s de lrút6ritl. 

Nenhuma insdruiç4D~ cstllt/Ú 011 privada. 
cooquiM. corrfomç4 do pôb/it:o P"'"""" .... 
que """"dtn botu serviçtn. O Bont:odo Brruü "'""''"foi ~de act~/hodo IID ow=do fi· 
nancdro. Eú. porlm. qw a wlocitiDtU wiTi.fi~ 
nosa dtu mmsftmnJJç6cs cinte jüud ü skulo 
Uopilcrudit:ol~GDEnado-sob,.,.. 
do /u.SIIIU instituiJ;IJnj~Nmc<ims. 

Mudam ptJ1'6nwtms e pf'OCQsos pmrciais. 
A paltzvra~ I modemivzç4o. Os bancos 
e~tadWJis qu~ a i1noranun e insistiram em 
manter padrrJes do ptUSliiio cotrh«tTll1fl a in· 
solvlncia. O Banco do Brasil rtqt a tempo: 
está disposto a cortar na prdpritJ r.tU'fW e Gdop
tar-se aos novo.r tempos. Recent61Wnte, que· 
brou IQPIQ ú .t&ltU not6ritu ~s. a tnabüi· 
dalú ü seus fimcicndrios., com o plf11rrmtll de 
dmú.u&s UlimlúodaL 

Enxugou sua ul'nltura administtr:tiw: e estd 

dnerminado a eliminar o vírus da politicagem 
de""' pmnca 1tmu:ioL Jt indispmsdvtl que o 
faça. O banco apresentoU ano passodc prrjuúo 
tk RS -4,2 bilh«s. Tem. porim; cridilos a r«e· 
brtrmc volunw mais ú trls '1/Q.eS supuior. 

Reri.srtY·Je qru h4 dfvidas que. em grande 
porrt, rim sido MfÜgmciodas • ponir do trtifl· 
cotk influlnciGpoUtU:a. Usineiros,ja:.enthi· 
ms. mrptwdriDs. JDIIe·em conJi,çóts dt nJDbi. 
lizJ:r apoio M Conrresso. ccmsezrum rmqo-
ciar dibittn em candifiJ.es UIVti1IUJjc.uu porrz o -Os sucessivos fOW"'DS· por força. do h4bilc, 
ftyram vistd JrDU4 ~ esse iipo ú prdiica e os 
"'"" se acwrudanzm. Em alrwn mttmt'nlo, ,. 
riiJ qw se romper com usa 1Mt1111lillatk odmi· 
nistnJtiwL E o momento é este. A divulgaç4o 
d:;'J::J!ui:.os conrdbti.s e das callSIU das dift· 
c s d!J BB evüfmcia· a determinaçdo do 
rovtnrtJ tú dar rransparbu:ia ao processo tk 
~--Nada en4 stndD ocultado- e is· 
SIJibom. . 

A simples i"jeç4o de recursos para cobrir 
rombos serill mio opmas insuficicue. como la-
1M111duL Em poUCD wnpo. o probkma se n· 
pttiria. O qru é lolltldwl (e inovador} é a dntr· 
miluJçifo ~ santor o banco. eliminando prriti· 
cas gemrciais viciadas. 

E preciso despolirizd·lo, tomd·lot:ompetiti· 
vo, modtmo. em co~s dt colflimu:rr cwrt· 
prindo sw iruubsrihdvd missdc dt /OtMntar o 
túsmvolvimento do pois. • 
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A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerim<m
to n• 568, de 1996, de urgência, lido no Expediente, 
para o Ofício n• S/48, de 1996. 

Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) • A 
Presidência designa para a sessão deliberativa ordiná
ria, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°154, DE 1995 
(linclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 64, § 2°, da Constituição Federal, 

combinado com o art 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 154, de 1995 (n• 78/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à 9Q-FM Stéreo Lida. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Ci
dade de Pirassununga, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor. Senador José Roberto Arruda, em substituição à 
Comissão de Educação. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°171, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 64, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, 

do Regimento Interno) 

Votação, em ltlmõ único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 171, de 1995 (n• 157/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à TV Globo de Recife Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Recife, Estado de Pernam
buco, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor. Senador Carlos Wilson, em substituição à Co
missão de Educação. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 178, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art 64, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado coin o àit:375, VIII, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo ri• 178_-de· 1995 (f\0 150/95, na Câmara 

· dos Deputados), que aprova o ato que renova a pef· 
missão outorgada à Rádio Cidade das Águas Lida. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Amparo, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor. Senador José Roberto Arruda, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econõmlcos. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 94, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 64, § 2", da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 94, de 1995 (n• 9/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Clube de Alagoas Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Maceió, Estado de 
Alagoas, tendo 

Parecer favorável, sob n• 301, de 1996, da Co
missão 

- de Educação. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°9, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 64, § 2", da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 9, de 1996 (n• 169195, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Clube de Alagoas 
Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Arapiraca, 
Estado de Alagoas, tendo 

. Parecerfalu.!vel, sob n" :JJ2, de 1996, da Comissão 
- de Educação. 
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-·e-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 1, DE 1996 

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 1, de 1996 (n° 48/95, na 
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao 
inciso 11 do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n° 20, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARÁ N° 96, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n° 96, de 1994 (nO 3.643/93, na Casa de 
origem), que altera a Lei n° 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desem
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao 
Tabalhador· FAT, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n• 903, de 1995, da Comissão de 
- Assuntos Sociais, favorável, nos termos do 

substitutivo que oferece. 
(Em virtude de adiamento, nos tennos dos Re

querimentos n°s 283 e 419, de 1996) 

-a-
PARECER No 265, DE 1996 

Escolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n° 265, de 
1996, da comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem n° 165, de 1996 (n• 
372196, na origem), de 6 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado o nome do Senhor José 
Firmo para compor o Tribunal Superior do Trabalho, 
no cargo de Suplente de Ministro Classista Tempo
rário, representante dos trabalhadores, no triênio de 
1996 a 1999. 

-9-
PARECER N° 266, DE 1996 

Escolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n° 266, de 
1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem no 164, de 1996 (n° 
371/96, na origem), de 6 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a recondução do Senhor 
Lourenço Ferreira do Prado, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista 
Temporário, representante dos trabalhadores, no 
triênio de 1996 a 1999. 

-to
PARECER N° 279, DE 1996 

Escolha de Autoridad_, 

Discussão, em turno único, do Parecer n• 279, 
de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre a Mensagem n• 169, de 1996 (n° 
429/96, na origem), de 15 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à apreciação do Senado Federal, o nome do Dou
tor José Arnaldo da Fonseca, Procurador da Repú
blica, para exercer o caigo de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposen
tadoria do Ministro AntOnio Torreão Braz. 

-11-
PARECER N• 280, DE 1996 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n• 280, 
de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre a Mensagem n• 171, de 1996 (nO 
439196, na origem), de 17 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à apreciação do Senado Federal, o nome do Dou· 
tor Carlos Alberto Menezes Direito, Desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tnbu
nal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Francisco Cláudio de Almeida Santos. 

-12-
PARECER N°281, DE 1996 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n• 281, 
de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre a Mensagem nO 174, de 1996 (n• 
480/96, na origem), de 27 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à apreciação do Senado Federal, o nome do Dou
tor Fernando Gonçalves, Juiz do Tribunal Regional 
Federal da 11 Região, com sede no Distrito Federal, 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu
nal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Jesus Costa Uma. 

-13-
MENSAGEM N° 146, DE 1996 

Escolhà de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n• 146, de 1996 (n• 276/96, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Alexandre Addor Neto, Ministro de Segunda 
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Classe da carreira de Diplomata, para, cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Angola, e.<ercer a de Embaixador do 
Brasil junto à República Democrática de São Tomé e 
Príncipe. 

-14-
MENSAGEM N°153, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co· 
missão de:.f'.elações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n• 153, de 1996 (n• 328/96, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberdção do Senado o nome do Se
nhor Antonio Carlos Coelho da Rocha, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a !unção de Embaixador do Brasil junto ao 
Estado do Kuaite e. cumulativamente, no Estado de 
Bahrein. 

-15-
M!::NSAGEM N°166, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno ún!co, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal sobre a Mensagem n• 166, de 1996 (n• 378/96, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor Marcelo Didier, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do 
Marrocos. 

-16-
MENSAGEM N"167, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n• 167, de 1996 (n• 379/96, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Adolf Ubert Westphalen, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República Fe
deral da Iugoslávia. 

A SRA. PRESIDENlE (Emília Fernandes) • 
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 18h46min) 

ATA DA 831 SESSÃO NÃO-DEUBERA11VA, 
Realizada em 3 de junho de 1996 

(Publicada no DSF, de 4 de junho de 1996) 

RETIF/CAÇÃO 

Trecho de ata que se republica, por omissão, à 
página n• 9333, 1• coluna, 

O SR. PRESIDENlE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu o Aviso n• 493-GP/TCU, de 30 
de maio de 1996, do Presidente do Tribunal de Con
tas da União, encaminhando o Relatório sobre as 
Contas do Governo da República, relativas ao exer
cício de 1995, o Parecer Prévio aprovado pelo Tribu
nal na Sessão Extraordinária, realizada em 30 de 
maio próximo passado, e as Declarações de Voto 
emitidas pelos Ministros daquela Corte. 

Nos termos da Resolução n• 2, de 1995, do 
Congresso Nacional, a Presidência estabelece o se
guinte calendário para a tramitação das Contas do 
Senhor Presidente da República, relativas ao exercí
cio de 1995: 

até 23-8-96- prazo para apresentação do pare
cer perante a Comissão; 

até 7-9-96 - prazo para discussão e votação 
do parecer perante a Comissão, com a apresenta
ção do projeto de decreto legislativo; 

até 14-9-96 - prazo para apresentação de 
emendas ao projeto de decreto legislativo; 

até 21-9·96 - prazo para discussão e votação 
do parecer sobre as emendas apresentadas ao pro
jeto de decreto legislativo; e prazo de até cinco dias, 
a partir do término da votAção do projeto de decreto 
legislativo, para encaminhamento à Mesa do Con
gresso Nacional. 

O expediente será encaminhado à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Foscalização. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

ATA DA as• SESSÃO NÃO-DEUBERA11VA, 
Realizada em 10 de junho de 1996 

(Publicada no DSF, de 11-6-96) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 9572. 2" coluna, na numeração dos 
Pareceres referentes ao Projeto de Lei da Câmara 
n°196, de 1993 (n°1.279/91, na origem), 
Ondel!& lê: 
- ., PARECERES N°S 298, 199 e 300, de 1996 
Leia-se: 

PARECERES N°S 298,299 e 300, de 1996 
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Ata da 92!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 12 de junho de 1996 

2" Sessão Legislativa Ordinária, da 50! Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Odacir Soares, Renan Calheiros 

Ney Suassuna, Eduardo Sup/icy e Geraldo Melo 

ÀS 14 HORAS é 30 MINUTOS, COMPARE· rente aos Avisos n• 118/MC, de 17 de 
CERAM OS SRS. SENADORES: abril de 1995, n• 2701Pt'i(, de 1• de safem· 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães- bro de 1995 e n• 27/MC, de 19 de Janeiro 
Antônio Carlos Valladares- Artur da Táv(.;a- Bello de 1996, na origem, do Sr. Ministro de Es-
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo tado das Comunicações, encaminhando 
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo ao Presidenta do Congresso Nacional 
Maldaner - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduar- propostas de regulamento e norma com-
do Suplicy- Élcio Álvares -·Emflia Fernandes- Er· plementar sobre o serviço de TV a cabo, 
nandes Amorim- Esperidião Amin- Raviano Melo para audlincla e parecer do Conselho de 
- Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Comunicação Social. 
Gerson Camata - Gilberlo Miranda - Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - Jader 
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João 
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josap
hat Marinho - José Alves - José Bianco - José Bo
nifácio - José Edúardo Outra - José Eduardo Vieira 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda - José Samey - Júnia Marise - Laura 
Campos - Lucldlo Portella - Lúdio Coelho - Marina 
Silva - Marluce Pinto - Nabor Júnior - Ney Suassu
na- Odacir Soares- Onofre Ouinan- Osmar Dias
Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção
Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re
quião- Romero Jucá -Romeu Tuma '- Ronaldo Cu
nha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotónio Vilela Filho - Totó Cavalcante - Valmir 
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, deciaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçã9 de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, espediente que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exerclcio, Senador Jefferson 
Péres. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N" 308, DE 1996 

Da Comissão de Educação, sobre o 
processo Diversos n• 65, de 1995, rafe-

Relator: Senador José Fogaça 

1 - Relatório 

Por meio dos Avisos n• 118/MC, de 17 de abril 
de 1995 e n• 270/MC, de 1• de setembro de 1995, o 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações enca
minhou ao Sr. Presidente do Congresso Nacional, 
"para audiência e parecer do Conselho de Comuni
cação Social", duas propostas de Regulamento do 
Serviço de TV a Cabo. Em 19 de janeiro de 1996, 
por meio do Aviso n• 27/MC, submeteu ao Legislati
vo, para exame de seu órgão auxiliar, Norma Com
plementar do Serviço de TV a Gabo, de natureza es
sencialmente técnica, aprovada pela Portaria n• 6, 
de 3 de janeiro do mesmo ano. 

Por ocasião do recebimento do Aviso n• 
118/MC, de 17 de abril de 1995, que apresentou có
pia da Portaria n• 119, de 13 de abril de 1995, e a 
primeira proposta de Regulamento do Serviço de TV 
a Cabo, decidiu a Presidência do Congresso Nacio
nal encaminhar a matéria à Comissão de Educação, 
considerando as atribuições a ela deferidas pelo Re
gimento Interno, uma vez que o Conselho de Comu
nicação Social, embora criado, ainda não havia sido 
instalado. 

Em parecer aprovado por esta Comissão, em 
23 de maio de 1995, entendeu o Relator da primeira 
versão do Regulamento do Serviço de TV a Cabo, 
nobre Senador José Eduardo Outra, existirem algu
mas dificuldades de procedimento na forma pela 
qual a matéria havia sido encaminhada a este Cole
giada. Alegou o Parlamentar que, na medida em que 
a Lei n• 8.389, de 1991, foi especifica quanto às atri-
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buições do Conselho de Comunicação Social e quanto 
à sua instalação, não prevendo qualquer órgão supleti
vo, não seria cabível deferir-se ma!!íria de sua compe
tência a esta Comissão de Educação. Concluiu, inclu
sive, ter a lei específica sobre comunicação social e 
seu conselho derrogado o art. 102, IV, do Regimento 
Interno do Senado Federal {Resolução n• 93, de 
1970), adaptado pela Resolução n°18, de 1989. 

· Posteriormente, ao proceder ao exame do 
• novo texto de Regulamento do Serviço de TV a 
Cabo, encaminhado. ao Congresso Nacional por 
meio do Aviso n• 270/MC, de 1° de setembro de 
1996, o Relator, que também assina o presente Pa
recer, considerou, ao contrário, ser a Comissão de 
Educação regimentalmente competente para apre
ciar matérias da área de comunicação, na ausência 
do Conselho de Comunicação Social. 

Entendemos constituir o Conselho de Comuni
cação Social, conforme criado pela Lei n• 8.389, de 
30 de dezembro de 1991, mero órgão auxiliar do Le
gislativo, nos termos do art. 224 da Constituição Fe
derai~ cabendo-lhe a realização de estudos, parece
res, recomendações e outras solicitações que lhe fo
rem encaminhadas pelo Congresso Nacional {grifo 
nosso) a respeito do Título VIII, Capítulo V, da Lei 
Maior. Compete-lhe, portanto, tão-somente, a formu
lação de diretrizes, de critérios, de estudos de base 
que subsidiem as duas Casas do Congresso em sua· 
iarefa de legislar sobre matérias da área de comuni
cação social. Não consideramos ficar demonstrado 
que o Conselho substituiria a Comissão de Educa
ção em suas competências regimentalmente estabe
lecidas. Mesmo após a instalação do Conselho de 
Comunicação Social manterá, a Comissão de Edu
cação, sua competência regimental de pronunciar-se 
a respeito de, conforme reza o art. 102, IV, do Regi
mento Interno do Senado Federal: 

"Art. 102 .............................................. _ 

IV """'comunicação, imprensa, radiodifu
são, televisão, outorga e renovação de con
cessão, permissão e autorização para servi
ços de rádio difusão sonora e de sons e 
imagens; .......................... u•u•••n•••····-~···--• •- -

O referido Parecer, entretanto, teve sua apre
ciação sobrestada em virtude do término do prazo 
regi mental da sessão legislativa passada. 

Retoma, agora, a esta Comissão, o processo 
Diversos n• 65, de 1995, para exame da "Norma 
Complementar do Serviço de TV a Cabo", encami
nhada ao Congresso Nacional pelo Aviso n• 27/MC, 
de 19 de janeiro de 1996. 

li-Voto 

O encaminhamento, pelo Poder Executivo, das 
propostas de Regulamento do Serviço de TV a 
Cabo, para análise e parecer do Conselho de Comu
nicação Social. se fez em obediência ao disposto no 
§ 2" do art. 4° da Lei n• 8.977, de 6 janeiro de 1995, 
que "dispõe sobre o serviço de TV a cabo e dá ou
tras providências•, verbls: 

"Art. 4° ................................................. . 

§ 2" As normas e regulamentações, cuja 
elaboração é atribuída por esta Lei ao Poder 
Executivo, só serão baixadas após serem ou
vidos os respectivos pareceres do Conselho 
de Comunicação Social, que deverá pronun
ciar-se no prazo de trinta dias, após o rece
bimento da consulta, sob pena de decurso 
de prazo•. (grifo nosso). 

Mesmo considerando configurar atribuição ine
quívoca do Congresso Nacional o exame das maté
rias em questão, e entendendo não poder o Legisla
tivo abdicar de sua competência principal em vista 
da procrastinação da instalação de órgão meramen
te auxiliar, somos de parecer pela prejudicialidade 
do presente Processo DIV n• 065, de 1995, em vista 
da não-mannestação do Congresso Nacional no pra
zo legalmente determinado. 

Ressalte-se, por oportuno, que o interregno 
das discussões sobre o objeto do presente parecer 
pelo Congresso Nacional, a matéria foi regulamenta
da pelo Poder Executivo por meio do Decreto n• 
1. 718, de 28 de novembro de 1995, que "aprova o 
Regulamento do Serviço de Televisão a Cabo". 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1996. -
Roberto Requliio, Presidente - José Fogaça, Rela
tor - EmRia Fernandes - Gerson Camata - João 
Rocha - Bailo Parga - Arthur da Távola - Jeffer· 
son Peres - Freitas Neto - Francelina Pereira -
Waldeck Ornelas - José Roberto Arruda - Joel 
de Hollanda - Ney Suassuna - Marluce Pinto. 

Documentos anexados pela Secreta
ria-Geral da Mesa, nos termos do art. 250, 
parágrafo único, do Regimento Interno 

PARECER N" 366, DE 1995 

Sobre os procedimentos de aprecia
ção do processo Diversos n• 65, de 1995, 
referente ao Aviso n•118/MC, de 17-4-95, 
na origem, do Sr. Ministro de Estado das 
Comunicações, encaminhando ao Presi
dente do Congresso Nacional proposta 
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de regulamento sobre o serviço de TV a 
cabo, para audiência e parecer do Conse
lho de Comunicação Social. 

Relator: Senador José Eduardo Outra 

1- Relatório 

Pelo Aviso n• 118, de 17 de abril último, o Se
nbor Ministro de Estado das Comunicações encami
nhou ao Exm• Sr. Presidente do Congresso Nacio
nal cópia da Portaria n• 119, de 13-4-95 e do projeto 
de regulamento do serviço de TV a cabo, para •au
diência e parecer do Conselho de Comunicação So
cial, órgão auxiliar do Congresso Nacional". 

O referido encaminhamento se fez em obe
diência ao disposto no § 2° do art. 4° da Lei n• 
8.977, de 6-1-95, que "dispõe sobre o serviço de TV 
a cabo e dá outras providências•, varbla: 

• Art. 4° ·----·-··----------··--·-······--··----··· 

§ 2" As nonnas e regulamentações, 
cuja elaboração é atribufda por essa lei ao 
Poder Executivo, só serão baixadaS após 
serem ouvidos os respectivos parecares 
do Conselho de Comunicação Social, que 
deverá pronunciar-se no prazo de trinta dias, 
após o recebimento da ccnsutta, sob pena 
de decurso de prazo. • (destaquei). 

O Conselho de Comunicação Social, previsto 
no art. 224 da Constituição Federal, foi institufdo 
pela Lei n• 8.389, de 30 de dezembro de 1991, cujo 
art. 2", caput, determina, explicitamente: 

• Art. 2• O Conselho de Comunicação 
Social terá cerno atribuição a realização de 
estudos pareceres, recomendações e ou
tras solicitações que lhe forem encaminha
das pelo Congresso Nacional a respeito do 
Titulo VIII, capitulo V, da Constituição Fe
deral.- "(destaquei). 

As alfneas I e m do citado artigo da Lei n• 
8.389/91 estipulam ademais, que tal atrtibuição se 
refere, em particular a: 

"I) outorga a renovação de concessão, 
permissão e autorização de serviços de ra
diodifusão sonora e de sons e imagens; 

m) legislação complementar quanto ao 
disposttivos constitucionais que se referem à 
comunicação_ social. • 

o Processo Diversos n• 65; de 1995, ora sob 
análise preliminar, foi despachado à Comissão de 
Educação em 20 de abril transcurso, por despacho 

do Exm" Sr. Presidente do Senado Federal, nos ter
mos seguintes: 

O expediente lido (trata-se do aviso e 
seus anexos que integram o DIV 65/95) será 
encaminhado à Comissão de Educação con
siderando as atribuições a ela deferidos pelo 
Regimento Interno, uma vez que o conselho 
de Comunicação Social, embora criado, ain
da não foi instalado. 

Tendo em vista o estabelecido no § 2" 
do art. 4• da Lei n• 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, fica aberto o prazo de vinte dias, cem
lados a partir desta data para que a referida 
Comissão se pronuncie sobre a matéria, 
aplicando-se à sua tramitação, se for o caso 
processo estabelecido no art. 172 do Regi
mento Interno. 

A Presidência irá encaminhar cópia do 
_expediente à Câmara dos Deputados infor
mando sua tramitação nesta Casa. 

11-Análise dos procedllt)entos 

Parece-me existirem algumas dificuldades de 
procedimentos na forma pela qual a presente maté
ria foi encaminhada à apreciação da Comissão de 
Educação. 

Primeiramente caberia perguntar se o encami
nhamento do anteprojeto de regulamentação do ser
viço de TV a cabo não deveria ter occrrido por Men
sagem do Presidente da República, único titular do 
Poder Executivo (art. 76, da Constituição), vez que 
outras hipóteses de encaminhamento - quando não 
diretamente fixada pela Carta Magna - carecem de 
deliberação prévia do Senado(por exemplo, no caso 
de operações de crédtto dos Estados do Distrito Fe
deral e dos Municfpios, cerno determinam os arts. 13 
e 14 da Resolução n• 11, de 1994). 

Além disso, a espécie normativa utilizada para 
regulamentar a lei em que questão configura-se de 
todo inadequada. Os regulamentos são atas admi
nistrativos postos em vigência por decreto ou minuta 
de decreto se se quiser conferir-lhe caráter não defi
nttivo. As portarias, por seu turno são, conforme 
Hely Lopes Meirelles, •atos administrativos internos 
pelos quais chefes de órgão .•• expedem determina
ção gerais ou especiais a seus subordinados •• : Es
sas são contudo quaestlones minores. 

De outra parte, a Lei n• 8.389/91, que instttuiu 
o Conselho de Comunicação Social, não prevê qual
quer outra instância que o possa substituir na cir
cunstância - atual - de o Conselho ainda não ter 
sido instalado. Pelo contrário, dispositivo inequfvoco 



. 
00360 . ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

dessa Lei manda eleger o Conselho em sessenta 
dias da publicação da Lei e instalá-lo em trinta dias 
após a eleição (art. 8°). 

Assim, na medida em que a Lei n• 8.389/91 
foi específica quanto às atribuições do Conselho 
de Comunicação Social e quanto a sua instalação, 
não prevendo qualquer órgão supletivo, não pare
ce cabível deferi r-se matéria de sua competência 
à Comissão de Educação do Senado. Com efeito, 
a lei específica posterior sobre comunicação social 
e seu conselho, no meu entender, derrogou o art. 
102, IV, do Regimento Interno do Senado (Resolu
ção n• 93, de 1970, adaptado pela Resolução n• 
18, de 1989). 

Ressane-se que eventual man~estação sobre o 
conteúdo da proposta, mesmo se oriunda da Comis
são de Educação do Senado, poderia servir apenas 
de subsídio ao Poder Executivo, mas de forma algu
ma assumiria o peso formal de um parecer do Con
selho de Comunicação Social, nos termos da Lei n• 
8.977195. Note-se que a Portaria n• 119/95-MC peda 
justamente subsídios a quaisquer interessados na 
matéria. 

Formalmente, portanto, a análise do documen
to remetido pelo Ministro das Comunicações não é 
da competência da Comissão de Educação do Se
nado, mas sim, desde o advento da Lei n• 8.389/91, 
exclusivamente do Conselho de Comunicação So
cial. Recorde-se as reiteradas man~estações do Se
nador Jutahy Magalhães, na 49" Legislatura, quanto 
a essa questão de princípio e de observância legal. 

Não se tratando, pois, de proposição formal
mente considerada (art. 211, do Regimento Interno), 
nem de competência especifica da Comissão de 
Educação, a aplicação dos prazos ter-se-ia feito em 
virtude de lei que se refere especHicamente ao Con
selho de Comunicação Social e, por analogia, por 
força do art 172 do Regimento Interno, já que não 
se examina "projeto• strlcto sensu. 

Permito-me concluir esta análise propondo que 
a Presidência do Congresso Nacional: 

a) promova, em no máximo sessenta dias, a 
eleição e a instalação do Conselho de Comunicação 
Social, para que cesse a inobservância continuada 
da Lei n• 8.389191 e para que possa dar cumprimen
to ao disposto na recente Lei n• 8.977/95; 

b) informe o Poder Executivo a sugestão de se 
sobrestar a regulamentação do serviço de TV a cabo 
até a instalação do Conselho. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1995. -
Roberto Requlão, Presidente -José Eduardo ou
tra, Relator - EmOia Fernandes - Bello Parga -

Gerson Camata - Carlos Wllaon - Hugo Napo
leão - José Blanco - Sérgio Machado- Jeffer11011 
Peres - Jader Barbalho - LúciO Ak:AnLlra - Mari
na Silva - Leomar Qulntanllha - Coutinho Jorge 
- Marluce Pinto. 

OF. SF/869195 

Em 21 de junho de 1995 

Senhor Ministro: 
Em atenção ao Aviso n•· 118/95, de 17 de abril 

do corrente, desse Ministério; encaminho a V. Ex" 
um exemplar do awlso do Parecer n• 366, de 1995, 
da Comissão de Educação do Senado Federal. 

Informo, ainda, a V. Ex", que esta Casa, por de
terminação de seu PresideniB, vem dllgenciando no 
sentido de promo1191' a eleição e instalação do Conse
lho de Comunicação Sociai.No ensejo, apresento-lhe 
os meus protestos de estima e considerçáo. 

Senador Odaclr Sollrea, Primeiro-Secretário 
da Mesa do Senado Federal 

PARECER N-, DE 1995 

Da Comluio de Educaçio, sobre o 
proceuo D"'-- ri' 65, de 1995, refa
rerrta ao Avl110 ri' 2701MC, de 1° de selllm
bro de 1995, na origem, do Sr. Ministro de 
Es1ado elas Comunicações, encaminhan
do ao Presidente dio Congreuo Nacional 
novo lllxto de regulamento IIObre o servi
ço de TV a cabo, para audl6ncla e parecer 
dio Conselho de Comunlc:açAo Social. 

Relator: Senador Joú Fogaça 

1- Relat6rlo 

Por meio do Aviso n" 270, de 1° de setembro 
de 1995, o Senhor. Ministro das Comunicações en
caminha ·ao Sr. Presidente do Congresso Nacio
nal, "novo texto de Regulamento do Serviço de TV 
a Cabo, de cujo teor constam algumas modificaçõ
es em relação ao inicialmente apresentado". 

Tal submissão se faz em aditamento ao Avi
so n• 118/MC, de 17 de abril de 1995 que apre
sentou cópia da Portaria n• 119, de 13 de abril de 
1995 e de proposta de regulamento do serviço de 
TV a cabo para •audiência e parecer do Conselho 
de Comunicação Social, órgão auxiliar do Con
gresso Nacional". 

A Portaria referida abria a comentários públicos 
a versão do Regulamento do Serviço de TV a Cabo 
_então apresentada, considerando, o Sr. Ministro de 
Estado das Comunicações, ser •conveniente e im
portante a participação do público na elaboração de 
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instrumentos regulamentares e normativos de Servi
ços de Telecomunicações". 

O Aviso n• 270/MC encaminha, portanto, a pro
posta final do Poder Executivo de regulamento para 
o Serviço de TV a cabo, que inclui modificações ba
seadas em sugestões e comentários apresentados 
por segmentos da sociedade ligados à área de co
municação. 

· Cumpre, agora, o MinistériQ das Comunicaçõ
es, o mandamento estabelecido no § 2• do art. 4° da 
Lei n• 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que "dispõe 
sobre o serviço de TV a cabo e dá outras providên
cias", que assim reza: 

Art. 4° ........................ ·-····--·······--·-

§ 2" As normas e regulamentações, 
cuja elaboração é atribufda por esta Lei ao 
Poder Executivo, só serão baixadas após 
serem ouvidos os respectivos pareceres do 
Conselho de Comunicação Social, que de
verá pronunciar-se no prazo de trinta dias, 
após o recebimento da consuHa, sob pena 
de decurso de prazo•. 

O Processo Diversos n• 65, de 1995, retoma 
agora a esta Comissão de Educação encaminhado 
pelo Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional 
para as providências cabfveis. 

II-Voto 

Entendeu o nobre Relator da versão anterior 
do Regulamento do Serviço de TV a Cabo, Sena
dor José Eduardo Outra, em parecer aprovado por 
esta Comissão em 23 de maio de 1995, •existirem 
algumas dificuldades de procedimento na forma 
pela qual a presente matéria foi encaminhada à 
Comissão de Educação". Alega o Parlamentar que 
•na medida em que a Lei n• 8.389/91 foi especifica 
quanto às atribuições do Conselho de Comunica
ção Social e quanto à sua instalação, não preven
do qualquer órgão supletivo, não parece cabivel 
deferir-se matéria de sua competência à Comissão 
de Educação do Senado. Com eleito, a lei especi
fica posterior sobre comunicação social e seu con
selho, no meu entender, derrogou o arl. 102, IV, 
do Regimento Interno do Senado (Resolução n• 
93, de 1970), adaptado pela Resolução n• 18, de 
1989". 

Não é nosso entendimento. 
O Conselho de Comunicação Social, con

forme criado pela Lei n• 8.389, de 30 de dezem
bro de 1991, tem como atribuições a realização 
de estudos, pareceres, recomendações e outras 

solicitaçõesque lhe forem encaminhadas pelo 
Congresso Nacional (grilo nosso) a respeito do 
Titulo VIII, Capftulo V, da Constituição Federal 
••• • (art. 2°). Como órgão auxiliar do Congresso 
Nacional compete-lhe, tão- somente, a formula
ção de diretrizes, de critérios, de estudos de 
base que subsidiem o Legislativo, em sua tarefa 
de legislar sobre matérias da área de comunica
ção social. Não fica demonstrado, portanto, que 
o Conselho substituiria a Comissão de Educação 
em suas competências regimentalmente estabe
lecidas. Consideramos que mesmo após a insta
lação do Conselho de Comunicação Social com
petirá à Comissão de Educação, conforme reza 
o art. 102, IV, do Regimento Interno desta Casa: 

"Art. 102. ··················-······-··············-·· 

IV - comunicação, imprensa, radiodifu
são, televisão, outorga e renovação de con
cessão, permissão e autorização para servi
ços de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens; 

É de se ressaltar, por outro lado, que as Co
missões Permanentes do Congresso Nacional cons
tituem instâncias auxiliares das duas Casas Legisla
tivas em suas funções constitucionalmente estatui
das. O entendimento de que o Congresso Nacional 
deva omitir-se na apreciação da matéria ora sob 
análise seria defender, mllllltla mutandls, que ne
nhuma emenda constitucional fosse votada caso a 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fe
deral não houvesse, por qualquer motivo, sido cons
tituida. 

Configura, por conseqüência, atribuição 
inequivoca do Congresso Nacional, como instân
cia principal, o exame das matérias por este en
caminhadas ao Conselho de Comunicação. Con
sideramos, portanto, não poder o Legislativo ab
dicar de sua competência principal em vista da 
procrastinação da instalação de órgão meramen
te auxiliar, nos termos do art. 224 da Constitui
ção Federal. 

À vista do exposto, afirmamos nosso entenãl
mento no sentido de que o Regulamento do Serviço 
de TV a Cabo, encaminhado pelo Poder Executivo 
para exame do Congresso Nacional deva ser apre
ciado, na ausência do Conselho de Comunicação 
Social, por esta Comissão de Educação, regimental
mente competente no que concerne a matérias da 
área de comunicação. 

Sala das Comissões, Presidente Relator. 
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LEI :-l' $ 389- DE 30 DE DEZE!.íBRO DE ~991 

In.titw o Cocaallio ela Comu.n.icaçt.o Sc.:=al, na forma do uti;o 224 c!a 
ConatiNiç.l.o Fadara!, a dJ. out:u prov:iU.neiu 

O Pruuienta d;:~. Repub!(e.t.. 

F.aço u,ber que o Con&Teuo !'>i&e!Ona.l decreta e eu eanciono a ••~>U•nte Lei: 

.Vt. l~ É mUitu!do o Conaelho do ComWllcaç;lo Social, como 6rg;lo aU1l· 
har do Con&Teuo Nac<onal, na forma do u11go 224 da ConJtltluçlo Federal. 

Art. 2~ O Conulho de Comurucaçio Social tar' como atribuiç:l.o a realiu.• 
çAo da utudoa, parK•n·ea, recomend.l.ç6u o outru solia~ç(Ju que lhe forem anea
=nhadu pelo Con~so Sac,onl.l a reepauo do TJtulo VIII, Capítulo V, da Cona
tltu;çao Federal, em upeci:!.L eabu: 

al hbardada da mamfntaçio do pa:nnmanto, da cr1açio, da n:prenão e da 
mforr:aaç1o~ 

b) propa;:a:~da eomereial d• taba.c:o, b1bidu aleoólicu, aço~6:.:ico1, m•diea-
1111nto• • tlr&piu noa m1i01 da eomwllcaç.lo ao<:ial; 

c) dlv•n~'~•• 1 ••1Mt4euloa público•; 
d) produç.lo a p«<IP'&maç.lo du tmiuoru da rildio a wlavi•Ao; 

a) monopólio ou olicopólio doa maio• da eGmunlc ...... o 1ocial; 

n rmalid.adu ad\let.tivu, a:rt!atl.eu, eultUr&il. informativu o. proit'&maç.lo 
du amiuoru da rAdio a tal.avia.lo; 

') promoç.lo ela eult~a Juc:Jonal a ra{ioaal, a ut!mulo k produç.lo indapan~ 
Clanw a 11. reFonali.u.ç.lo da prod\lÇ.lo cultural, artí1tic:a a jorna!!1t1c:a; 

hl c:omplaa:~~ntarillliadl d~ ailt.am.u privada, público 1 a1tatal da radiodifuli.o; 

i) dafua da p .. aaa • da (am!iia da prcJTa!DU ou proçamaç6u da rid.io a e .. 
!avido q_ua eonuaritm o dlapoato na Conatituiç.lo FIICiaral; 

jl propriadacla da ampr.aajoJ:"nal!aticaa da radiodlfua.lo aanOJ:"& a da 110n.1 • 
imapna; 

ll outol:'p 1 rtn.,v ...... o da canc:u&.lo, ~.lo a autoritaç.lCI da ••rviçoa da 
radiodifwulo ao:mra a 4a sana a ii:Dapna; 

mi ltg>ala~:l.o ca:nplomontar quanta .lOi dtapaJitl-\'0~ const:tU<:fOI'.:l;i 'i'·~< ;e 

r~f•Nm l:L como..mlc:lo;.l.o- ~oc1al 
Aõt. 3~ Conlp,ne ao Con~elho de Co:numc:lç.lo;> ;ioc~al dJ.bor:~r Jeu regl::l.On· 

~o mt•rno que, p.:.ra .1r.:r:ll' em '"16>ll', dtvQ:3 ~er aprc~·:Hi.o peiJ. ~.L~u Ja St:n::.Ç.a 
Facieral. - - -

.o.rt 4~ O Cor.selho de ComlimCaçio SocJa! COrllpõ"e'·~é-de 

I - um repreJent:mte daJ empre$::.! de !"id>o, 

II - um repruenu.nto d:as •mpt"Has de :elevJd.a; 
III- um ropr.s•n.n.ntl do empresas da impren.&a •scrit:l., 
IV - Wll angonhe>ro com notónos conhtc>mor.~ n.a. iroa de comu:,.:.::u;io ~ocl.l.!. 

V~ um representante d.1 categor1a p:rofiUJonal dos;orni!.I!Jtas; 

Vi - um repronnt.:mte d.1 ~.:HIJioria. profiuiona.l c!.os ra.dl:~.h,t:u; 
VII- wn rflpretentanta da c:u.egarJa prof<~nonal dot on:s~:u. 
VIII~ um repuununta du çategorJu prof<Uiona\1 cie ~:~noma e vídeo; 

IX- <:inca membros repruonta.ntel da 10<:\0d.:u.:le ctvd 

§ 1~ Cada membro do Connlho t•rd um suplent• e.:clo.a!vo. 
1 2~ Os membros do Conselho e nus respectivossuplemu urto eleitos 

em eus.lo col\iunta do Convnao !'lõl.CJonal, podendo u enadad11 ropnunt .. :Hptas 
dos SltOI'II monclon.adoe nos mciaoa I a IX deste arara surenr nomu à "leoa do 
Cona;reuo Nac10nal. 

§ 3~ Os membros do Conselho dever:lo ur bruiloíros, maJores do id.acio 1 

de reput.aç.lo ilibad.e.. 
1 4~ A duraçli.o do mandato d01 ~:~~.ombros do Coneelh.o ••r' de doi• enoa, 

parn1.1tida wna nconduçto. 
§ 5~ O• membros do Conselho ter.lo HtabJiidtdo no empresa durante o pa· 

r~do de nu.s ma.ndatoe. 
Art. 5! O Pruidonta • Vi~·PresJdsnt• nrli.o olouoa pelo Conselho dentro 

ao cin<:o membro• a que n refere o 1nclao IX do artlso an~ertor. 

Par.lcrafo lin1co.O Prnidanw .. rá subnituido. 1m 00\.1.1 impod.imontos, pelo 
Va~·Prnldontl. • 

Art. 6~ 0_ Cor.u]ho, prHIDtl a maioria abtoluta dos IOUI lnfl:nbroe, tiWUl'• 
•e·&. ord.mariamonte, na por1odiadad.o pron.u. em sou Ra(lmonto lnwrno, na n· 
do do Conrruso Nac1.0r.al. 

PadiP'afo único. A convocaç.to o:r.traordu1..lria do Conselho far·N-..i.: 

I- pelo Pruidonu do Senado Federal; ou 
li~ pala sou Pr .. idanu, ••,.. of(lcío", ou 11 requerimento do cineo d .. ;eus 

rnembr01. 
Art. r. A. dup"u com a i.natalat;.lo • !uncJoiii.IIlet.Co do Conselho de Co· 

munic:aç.to Social eort"Or.lo k conta do Orça:a•nto do Stnado Federal. 
Art. S! O Con111ho da Comunieaçl.o Social ur.l eleito •m atli. sea11nr.a diu 

apó1 a publicaçli.o da preaonte Lo1 1 in.au.lado em aú trinta ap61 a sua oleiç4o. 
Art. ~ Eata Lal entra •= vtCOr na dota da 11.11 pub\icaçl.o. 
Art. 10. Rovo;:sm-so u diapo11ç6ot em contrtrio. 
Fernanda Collor - Pruidento da RopUbliciL 

Jarbu Pauarmho 

LEI:-; ~ .390- DE JO :JE OEZE~!BRO DE :991 

D:apOe acbre a reVJI:I.o seral cia remuneração do• 
aervtdorei p\Jb~!COa feder111s 

O P.-~.,Jeruot ...;.1 Rep·;,:,],~J. 

f.1<,v • .~.:.er q\.o" C.:.n3">"-.!HO ~o~..::on ... l Jec"et:l e e"". :oa:1..::~:.<> J. iilg"".l>:"ltfl L~: 

An :" .-\ ar,tQC>paçio conctdid:O de :t.co:do com :l Le> a S ::?.15:. cie !3 de 
ago~to de i. 99 i.. p'lbol.. a Jtr con~LileraU:~. eon:o t'e>IJUi.te, nio iilL:Jo ~.:.mpen,oat!:~ r: a 
à:na·tlail 

Art ::?." São iut:t.cioli. po~ra fms de re,•Jsio ger:~l de ver~c:mentos. io!do:J, pro· 
ventoJ, iJ"ni6e~ 1 cienuu~ rotnbu1ç6e:o dos unndores ctvls e nul!t:lres do P-.der 
E.:<~CU~lVO, r.;~. ~duunJstraçáo du••ta. autarqul.,.il, mc!uawe as <.le regtme npec:::.! e 
(,.mdaçõu, oa 11gt1>ntes percentuais, calculacioLI. sobre oa valoru v1g<~=ntu roo r..êa 
de dezembro d1 1991. do fornia não cumulauva 

I- q1.1aronu. por c•nto a partir cie l" de JaneirO; 

It- ntenta o cincô por conto a partir da 1~ de fovareiro, o 

III - eem por eonto a partir da 1~ de marçc do 1992. 

Aõt. 3~ EstaLei entra om ViSOr na data. do tua pubhcaçll.o 

Art. 4~ Ravogam·s• ao dispoaiçõu em contrli.rJo. 

Fernando Collor- ProiJdont.a da República. 

Ja:bes Pauarinho~ 

li> Lo;. f'd. lttl, pJoc. ~31. 

LEI N. 8.391- DE 30 DE DEZEMBRO DE l991 

Dá co- Nd&ç;lo • &pa-Iti.-oo da Lai. 11. :usoru, de 5 de í~VV~iro da 1954, q~M> 
dil~ aobra o Tribuzlal Mul:U=o, alterada pa1u t..ia 1:11. 3.543(21, de 

11 do tavareiro do 19tiD, ti.Otie<ll, da 29 d• junho da 1986, a 
,-lo Dacnto-Lai 11. 25"'• da I! da aono!;Dbro da 1988 

O Prosidan~ da RepUblica. 

Ftço a&ber qu.a o Congrn•o Nacional decreta a auJanciono a sogutnw Lei: 

Art. l! M ·al!nau "a" o ''b", o 11~, a aHnea "a" do § 2~ a o § ~~ do ar ti· 
go 2~. b•= co=Õ o ll~ dO: Ut.~ro 3~ da La1 n. 2.180. do 5da !oVIrotro do l954, quo 
disp611 sobr. o Tribunal Mar:itli:DO, altar.t.da JIILU La11 na. 3.543, do 11 da favout· 
rc ·a. 1959, 5.056, do 29 de junho d• 1966, a Jlllo D.c:rato·Lsi D. 25, de 1~ do nevem· 
bro do 19615, pauam a vlcora:r eo1:11 a se(Uinw r.daç.i.o: 

"Art. 2! 
ai um Presidenta, Of\cu,l·Goner&l. do Corpo da Armada da ativa ou na 

inatividad•; 

!li t..o1. Fd i lU ...... U: (111 OU,''" :11. (31 I DU ........ i6t • 1.203: <41 I 1118, p.lc. I ~8 

LEI N. 8.977 -DE 15 DE JANEIRO DE 1995 

Dlap.M JObN o S.~o d• TV • c.bo. a d' oatrall provldlacl .. 

O Pre1idonto d• República. 
Faço saber qut o Conrrnao Nacional decreta o au saucioao • 11(\I.ÍDte Lai: 

CAPÍTULO I 

Doa Obj11Ü.OI 11 Dllftaiç6ea 

Art. lt O Sar:-riÇG d• TV a Cabo obod-rf. 101 praeaitoll dalqilllaçü da to] .. 
mmurri~ em vipr.- delta Ui o-~~ blii.l:a.d.oa pela Podv E:r.acutr.vo. 

Art.. 2' O Serviço do TV a Cabo ' o sorriço da tol.acouaWlic:aç6u que eonai .. 
to na diatribuiçlo da linail th vídeo tlou twlio, a &~~iaaatM, mediaato tr&DJpol"· 
ta por maioa ftaicoti. 

Parli.lfÚo linico. IDduom-aa .11uta aal"iço a iatonç.la •-Aúi• l oK.Olila 
do p~o o outru aplieaçbu partiMI!Itu ao .. rriço, cliju coadiçlles 11rto de-
15.nida.l por Hll\ll&ml11to do Poder Euc:utin. 

Art. 3" O Sorriço de TV a Cabo 6 dutiuado • promoYer a eultun. univon&l. 
o ucional, a divanida41 da fentool, do iD!crmação, c luer • o outrotenimallt.o, a plu· 
ralidado polltkli a o thMn•olvimanto aoci&l. • ICOD61Dico do Pata. 

Art. fl O S.rri9D da TV • Cabo'"' nort .. do por uma politica que duaa. 
volve o potead.al da Ultop-aç.lo ao Siatema NacicDil da'l'lllaeoiDUD.icaçB<II, valori· 
a.ado • part:icipaç&o do PGdn E:.:acuü•o. do Mtor pri..ao • d& eoc:i.adado, 11:111 roei· 
ID& d11 eooporaçlo O COIDpiiiDIDtariLtda.de, DOI WnllOI desta Lei. 

_ 1 lt A fotmulaç&o da politica prerilta 11.0 "caput" do&te am.., • o de11avo1. 
-.:im11:1to do Serviço do TV a Cabo Hrio ori&ntadol palu noç611e do Rodo Ú11iea, Jte. 
do PUblic:a, partid.paçlo da sociedade, optraçlo pri•ada • (lQQiat.incia aatn u r.-
doa privada d" concos•ionúiu de tela-unicaç6u. 

DOriDU • ~IIJilntiÇI\u, cuja alaboraçlo 6 •tribufda por esta Lai 
ao Podar E:r.acutr...-o, a61tr.lo bai:.:adu a~ 1utm 011-.:id011 011 t111poctiYOII perac
do Con~•lbo de Coua.ua.icaç.lo Social, qiM> doft'l'.l pt"Onuaciar·ll 110 priiG da triatli 
dia ncebi111111ta da coneulta, aob peDI do dacuno de prazo. 

Art. :51 Pera 01 •foitoa d .. ta Lei aio adotada1 u lllr'QiDtes dofi.a.iç.:.u: 
1 - Coaeou.lo- ê o ato do ontorp. atra•N do qual o Podei:" E:r.acu.úvo coar .. 

re • uma peuoa jurídica do 1hro:ito prindo o diHito do u:ocutlr a e:r.plorar o 5of.. 
viço d1 TV 1 Cabo; 
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II - Anmant.e- • 11 pe'aoa tl•lc.~ ou jurfdlc• que ~be o Seniço d~ TV a C.· 
bo =~dLaD.te cgntrato~ 

UI - Conccuionária de ~l~o=unkaç6n - 6 a empn1a qui derA-m eanr;e .... 
pua pre1t11çio doa IC~Iç<>J de telccomvoicaç6n auma d•W1'1Jilaada reciio; 

IV - Áre• de PreataçJ.o do Suviço de TV • Cabo- • a área ceO&Táftct eou
tante da ou torra de conce .. i.o, onde o S~~trv•ço de TV • C•bo pode ••r lllUIC\I~do 1 
e:rplorado, cooaidcrando·ac IUII viabilid11dc ccor:u!lttdcll a • COIII.patibilidade ~:<~m o i• 
t.enue pUblico, de acordo com cn~o• definido• cm n~lut~Lnlt.o bai:u.do ~lo P .. 
der Esccutivo; 

V - Opo~radora de TV a Cabo - 6 a PU• o• juridiea de direito priYlldo qu11 11t~ 
mediam.~:~ t<lncudo, por meio de IUI1 cai:!Junto de ~wpa.mcntot: • inatalaç6u que p»
onbibtam a reeepçio, PI"'«<<I&mecto e r•raçio de prorn.maçio a de 1in1i1 própri• 
ou de t.en:cn'OI, o aua d11t..nbuiçia através d111'1!dU de IIUII Pf'Opriedade ou do,. I_.. 
ainao.tn localizadoa deo.t.n 4• uma •rca determinada; 

V1 - Pror-rar~~adora - 6 a pntoa jwidica produtora .roa rom.ccdora d1 pro· 
çai!IU ou procr-azaçG•• audü~vi1ua.i.a; 

V1I- Canal- é o eonjuo.tD d• meio. o.-ullrio. pua o e.taiMIIec:imlo.to à um 
111lae41 ft.ico. 6tlco ou radi~l~trico, pare a Ur.tiiiDilllo d1 11n.U d1 TV Intra doia 
ponto•: 

VIU- Cer.iJ B'aicae dt Utilinçlo Gutuita- o6 o conjuato inUiftdO pela. 
c&JI,a.i.l de1t.inedoa l tr•o.•miulo doa IIDU. dai 1D:Il11Dn11 pradoru loceil d• TV 
eiD circuito eblrto, nlo codificado. • peJo. u.a.U diapoa(veie JMft1 o Hn'iÇO coafor-
a• o diapo1to na1 aliaeu "a" e MI~ do inci1o I do erti•o 23 dut.eiAI; 

IX- Canlli1 Dutinedo1 I. Pn•teçlo Enatual d1 s.r-.190- f • CODjUAto d1 ca. 
lllia datmado l tranlmiulo • diltribui~ evmtual, mltetiete riiJIIIDI:I't.Çiio, d• pro-
çemu tai• como manüeet.eçWa, p.Juuu, conrn•- • IYIDloli, requi.lltacl• por 
qualqu.r penoa juridiee; 

X- Caaail D111tinedo1 I Pn•taçiD Pe~aaDta d1 Serwiço- 6 o coDjunto de 
cuail dutio.ldo t. ti'UIInt.l•o • dat.rtbuiçlo de prorramu • ~ a auiaen&ea, 
a~.edi&Dte contrato, de forma pum.aDIIItl, •• te111po ía.tell'll ou pu-cial; 

XI - Canllil d• Livno Prccnmao;lo da ()plnd.~~n~ - f o CODjunto ele ~ da
ti nado i. tn.uminlo • dietriiNifl,o d1 prorramu • 1i11ail a QJÍDI.IItM, uwdiarite 
ODiltrltD, em tempo iaterral ou parcial, ao. quaia • operwiora d1 TV a Cabo Me pJ .. 
1111 libenl1d1 de prorra;maçlo; 

m- C.beçal-' o conjunto de IDiiot d1 pnçü, ~. tntt&mlato, tno.a
minlo de proru=a• • prorumiÇGt!l 1 eio.eie de TV D-M6ri011 11 ati'ridadu da 
operedon do S1nriço d1 TV a C1bo; 

Xlll- Rede de Ti'amporte de 'lltl~mUI1icaç611-' o meio I!Jico dati~~&do IICI 

traDiporte dt 1iaail de TV e outro• 1iaail d1 tel-=uaiceçllll, utili .. do pan ia· 
t.erlirar o cabeça! de Ul:!la operadora de Serriço de TV • Cabo a w:aa ou dri ... Re
dea Loca11 de Di•tribulçl.o de Siaai1 de TV e ao Siltema N'acioaal d• ~IICOmlllli· 
caç1Se1~ 

XIV- Rede Loc::ll da Dl•tri.bulçlo de Si~~oaie de TV-' o meio ftaico de1tiDa· 
do .l dietrlbui~o da aiaala do TV e, eveatua.l.=•nte, de outroa .. ~ d1 teiiCOIDu
Diceçilll, que iatorlipm 01 uaia&lltft dute urriço .l Red1 de 'lnnlporte de 1\le· 
CODlUDkaçõea ou direteUlllate a um cebeçal, ql,l&DdO 11te eltiYer 1110 .lmbito pocrt. 
fico <luta rede; 

XV- Rtdo Ú!lla! -é a can.cteri1tiee que 11 atribui b fld• c:~~p.acitadu ,_. 
u o traa1porte e a dietribui~lo de 1iaai1 de TV, vi .. ado a m.U:im.a conle'tivided• 
e rac:ioaali .. çlo du intt.eleçet!l do. azei01 ft1ie01, à modo • obtlt' a 111.Uor abrea· 
,encia ponlvelna prestaçlo intepda do1 diVInN Hl"'ri,.o~ de telaco11111llicaçlll1; 

XVI- Rede Püblica - 'a carecttriltica qa •• atribui .la red11 eepacitadu 
para o tr&Illlporte 1 a dismbuiçlo de a1DIÚII de TV, utili;edo p~laopendon. do llr· 
viço de TV a Cabo, 41 •u• propriedade ou da COIKitlliol14ria d1 tlllcoml:nUcaç&c•, 
po81ibilitando O aCUIO de quaJquU interMUdo, DOI termoll dlfta JAi, llllldiaate pri
Vll coo.tn.taçio, 

CAPlTULO II 

Da Comp~ttiDdl 

Art ~ Compete eo Poder Eucutivo a outorp, por caat~N~Io, do Suvlço d1 
TV a Cabo, pelo prazo de quiue aaoe, podando ur reaDYado por pariodoa aucelli· 
VCI t! lfUill, 

Att. r. A COD.UIIlo para o s.mço d• TV. Cabo 11!'6 daà. nclu.iftiDIDtl 
a pe1101 Jurldica dt din:1to privado que teaha camo ati'ridad1 priDeipela p1"111tlçlo 
desh 1erviço e que tenha. 

1 - ude no Brull; 

li -pelo meDOI ciD.qO.eota 1 um por «llto do capitel 1oci.al, com dlnito 1 YO· 
to, pertel!CIIatl • bruiltiroa aatoa ou lllturaliudoe bt mail de dea uoe ou 1 .oe~ .. 
dado ud1acla no Pa!1, CUJO coat.nle perta11ça • brutl1iraa nato& ou naturali;adoa 
bt 111a11 de dn 1.11oa. 

Art 8! Nlo pode= hlbilitlf·l• a outorp do Serriço d1 TV a C.abo p~uo .. 
JUridicu que •• enquadrem am qu11aquar du upiatll aituaç!Sia: 

I - aqu11u que, j4 11t1do titularei de cancatllo do Semço da TV • Cabo, alo 
tenha= i:aidado 1 op~nçlo da eerviço uo pruo "ta.belacido Dlltl Lei ou que H •u· 
cont:rem inediiDpleutea com. a f'iacaliuçjo do Poder Eueutiwo, 011 tlllba111 tido t:al· 
lldltl IUal COIICIUi511 b4 11:111:101 de ciacO 11101; 

U - aquel1t1 dae queie faç• parta alp!:!~ a6cio ou cotilta qua taaba pertenci· 
do aot qutdrol aocu!tUioa da aCJpraiU euquadradu nu CO!Idiçõu pre'riltU no in
cilo 1 dute erti1o. 

Art, !I'= Para 1nn:1r 1 funçlo de dinçlo d• emprna opend!lrlll de TV a Ca
bo, a peuoa f11ica ulo poderf. cour da imllllidad1 parla.a:llntar oa da foro upecial. 

Art. 10. Compete ao Poder EucutiYO, 11'-m do dilpoato em outftl ~ 11-. 
ta. Lc1, dctermmar 011 c.ormatizar, de aCOTdo ODm a oo!1Yeni~ucil ou~ pUblica: 

f- 01 parimltrol tfcalca1 de qual.idadl C1 de11mpenbo da txiiCIIçb 1 opJCtl• 
çlo do 1erriço; 

ll - 01 I'IQUiiÍtOII para I illtll"'açla, efetiYI OU potlo.CÍal, 10 Siltll:!ll NICID
o.el de 'I'elecom1111ieaç6u. do S1rYiço àa TV a Cabo • du ndu capacit.ldu pera 01 
tran1port .. eh aín1i1 de TV; 

III- a lbcalilaçlo do Hrriço. em todo o ~rrit6rio Necio~:~al; 
IV- a rtl(llUÇh, em pril:!lalta IDIUacil, du dUvidu e ODo.flltol QUI llU"'IT'tlll 

IID dtcarTJncÍI da iatlrpTit.IÇlO deata IAi I de III& fi!JUla!DIDLIÇIO; 

V- 01 c:ritéri01 lepia qui co!bl.lll aa abUiol de poder I!'Can6m.ac:o no Sei'Tiço de 
TV aCabo; 

VI - o deuawohiraento do Serviço de TV a Cabo t!tll. recito.e de liVI"e cao.cor· 
rtneia; 

VIl -o eltabeleciiDitlto Q diretrt- para a prestaçio da Sci'Tiço de TV • Ca· 
bo QUI CIJtimuiaiD lt ÍDatUtiYIIIl O diiiDVCIY\IIlO!Ito di indU1tri1 ÇJO.I!ID.IItocriftCI .l.t· 
caoaal e de procluçlio d• film11, de .. o.bol 11umado•. v!deo 1 to.ult.ul:lld•a ao Peia 

CAP!nrt.O III 

D• Ou&orra 

..... 

Art. 11. O ln,clo do p~M•o de outorra de conceulo pua o Serviço de TV 
a Cabo w-t por Wciativa do Poder E:RCUbYO 0".1 • r-equeriiDento do io.tere11t1do. 

Art. 12. :R.conhecit!e e coll'llllitacia a a oportwl.idade à il:!lp!&Ata.çlo do Ser'> 
viço de TV a Cabo Pl'ltlndido. ••r' publicado ldital ca11videnda 01 interenadaa • 
apranutar .uea propoiLU, aa forma detln11i11-adll 1111 reiUlaraeat.o, 

Art.. 13. O proeuM de deci1lo 10bre outoTpl pua o S.rYiço de TV a Cabo 
1era dafiaido IID !lorma do Poder_ Ezeeuti'to, qua incluir': 

1-d.&li~ ele docwDataa • .,-- q111 panDitam a avaliaçio tM:Dica du pro-
ponu <lpriiiDt:a<lu peloe iGt.t-aa.S.,.: 

0 - critfrioa qua panaita.m. I .. liÇ.b 111tnl Yu.iaa propnatu IPrllltlltadll; 

tu- eriúriH para a ..aliar a aàequaçlo da I!Dplituà da lraa de pnltaÇlo do 
11rviço, couidenDdo a Yiabilidad1 ec:aa611Dica do ampn~adim1ato a 1 compabbi· 
U<laele CGDL e iDterNH pllll:tlico; 

IV- u~a rotairo tM:mco para i111p]e1J1eater;fo da •uditacia doa iDtlflllladolele 
foriDI a pamutir compuaçl.l eqUitativa • iHa.ta du propolt.u, 

Art. lf. Ali eoacau6u para •zplon~F~o do SarTiça de TV a Cabo al6 terto 
caritlr da ezduliridada IDL naahiDDit ira• de pnltaflo do Mmço. 

Art. 15. AI. coneauioairiu ele teiiC0111Ua.icaç6ea .-nuatl 111'Ao e11tori:uda1 
1 optnr Strri.ça d1 TV a C•bo D&)Up6ta~e à e duiatlr-•a mam'l"tllto d. 1mpn111 
pri..adu. carartariudo pala allltacla d1 l!'llpo&ta ald~;tal rclatiwo a tll:!ll detenrn· 
111da '"' d• prHt.lçlo de eii"Plça. 

CAPITULO IV 

Da lalltalaçlo d1 Svriço 

An. 1& A Radldl 'nu.iporta di 'liii1C0UitUiicaç6ea 6 ele pmpriedad1 da ca!l
_.iolltria d1 tel-waicaç611• Mri. utiliuda para diw1r.u operao;611 d1 t.rllllll· 
porte àe 1in&M. ele t.l~eomuaiceç6et, iaclutiYI o da aiDiil d1 TV. 

a\rt., 17. A Ride Local d1 Diltribuir;fa de Sinai& da TV pode lltr de propri .. 
dlde da oeo~iria di &at-uakaç6ea ou da operadon. de Set-ri90 da TV a Ca
bo, diYnu:Jo, DUtl Ú)Ü=o CU0., ltr panAitida I tYIDtual pl!'llti.Çlo de OUtrot' tlr• 
ri,.o~ pala am.calaioa,ria d1 telec:aiDtmieaçaaa. 

l'ar'rtalo lllllico. O. eriUria. pua a implutaçlo da Rede Local da Di•tri
buiçlo • da Redil ele 'lnuporta di 'lllt.comllllic:aç6ea lltto da!Silidoa <IID recul-=•a· 
to a ~er baizado ptlo Podu Eneutiwo. 

Art. 18. ~_.,.a outorp. a op~ra.dora do Seno!çe~ de TV a C1bo den· 
r' adotar oa lltl\liDtea pMeltdimlatoJ: 

I - 111 iutalar;fo da Ra4e da 1naaport1 d• 'llllacomllllieaç6el, a operadora do 
SCiniço ele TV • Cabo d....n. coualta!' e COI1CBiiaa.irie d• teleoaaumiceç6n, etuan· 
te a a '"a da prtltaçio d1 1.niço. 10bN a U:ilttucia d• infra .. atrutun capa; de 
teportar e uec:ar;fo di NU F!Jilto, obaei'Yadoa a lltiJUin'tlt J:rit.lrio1: 

a) a C011CIIIioo.6ria d• tel•comuaicaçDia devera rupoudu a eoDSUlt.a da ope· 
radora ele 'TV a Cabo, ao prazo mú:imo da trinta àiaa, infonD&Ado·lhe 1111 que eon· 
diç611 et.IDdari oa nqu.i.eitoe do proi•to qua tll!lbUou a coa«ulo, deveado Ca~i-lo 
daltro dU MIJUÚ1tla Opç611. por cmiem À prioridade: rfte l~te, rada a 11r 11!1• 
plantada ou nda • ali" eoo.atn.lda 11111 pe!nria com a OPifldora de TV a Cabo; 

bl am caao ele ru~ aftrmaliwa, que ruplitl 01 r.quilito. tk11ico• e de pra· 
UI prwviltol: DO proj1to qlll IDibuoll a cotiCUilct, a optr&d<n'l da TV a Cabo deYI• 
nk utilinr I fld1 da CODCitaiOIIláril d<1 tal-uaieaçata; 

c) deatro do pn.m ao.tariorm1ate utipulado, " l1lo bouvu reapoat.a da c:on· 
eeuioalf.ria àa tll1Comuaicaç6a ou em cuo da rt:lpotta a•rati•a, ou aio.da aa bl· 
pót.ellt d1 comproYido dllltlllllf""'ÍIIIIato dot requilito1 t6e1laco• 1 pfUOI por perte 
da coDC111ioaári1 d1 tlliCOm.u~. a opera.dlH"a d1 TV a Cabo poder' iu1telar 
Htmentoa ele rede, d1 _..to- aonaea apnn'ldU pelo Poder EIICUtiwo, u!Jli~· 
do-ca axclllli•am•ute pua prutafl,o do S11TiÇO da TV a Cebo~ 

d) utqmlllbll de nele p.....tacoa ae alía .. uterior, para todoe ea •r.itoa, fa· 
ri.D parte da Recl1 dl'l'rlaaportto ele 'lllt-m.UD.icaçlkol, dnellllo a oper~dora do S.r
YI.;o di TV a C.abo pollibilitu,11iedii.Dte contrat.eçlo aatn u p«rtae, a utUinç.lo 
d"tlllltfiiiiDtol pala mDCIIaiDD41ri• de talecomullieaçõal, 1111 e~~ndiçaa. a nram 
,..rulamallt.ldu pelo Pocl.r E:uc.uUYO. 

li- DI qua ae Nf~n .la aacauidadN da Jade Local de DiiJI:ribuifl,o dt! SiruW 
d1 TV, a operadon de TV • Cebo podut ia.ataU·I• ou couultar a coacuaiou'ri• 
10b~ Mil intannl- fad-lo, obaerYudo 01 IIIUintaa cnúrioa: 

•) na. hipóUII<I d1 ooaaulta .l ODDeauion4ria di teiacamllll1keç6ea, uta deVIr'
no pram il:!lprorror,.,.l de biDta dia&, iadicar M tem IDtlf'llla ou pon1b1bdedt de 
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at.eud~r h rtqw1iç.X• do projeto da operadora do Serviço de TV a Cabo e eca que 
eondiç~a 11to pode oeorTer: 

b) caber• • operadora. do TV a Cabo dcddir, em qualquer hlpótne, ~la c:ou· 
nniliuda da O:ODatOlç•o de aua prOpria Re-de Local de D11tribuíçio ou pela utili~•· 
çlo da Rede Local da r:onceuiou•na. 

f 1~ lu conceniouânu de t.elecomuulcaç6t!• e u operadoru de TV a Cabo 
empreeoderlo todo• oa eaíorçoa 110 natido de eT!t.ar a dupUcidade de rede,, tu:to 
1101 •ecmeuto• da Rede de 'n'am~porta de 'IeJeC(Ic:IUD.ica~a como 11.01 de Rede Local 
de D11tnbcnçlo. 

f ~ A c&pacidade du Redu Locai1 de Dinribuiçlo de Sinai• de TV ioatal&· 
d.u pela op41r&don de TV a Cabo do utilizada para a prut.lçlo deat.e auviço pode· 
''· caedial).t:i:l ajuate privi.o e e1crit.o, eu utiliuda pela coucea11oDária de t.elecomu· 
m~. atuant.e n.a 111tCilo. pan p1"Utaçio de aerriçoa pUbl.i0011 da teleGOmuruc:.çlíu. 

f ~ No euo pnviat.o no par•l"''•fo &ntcrior, u ~u ou 01 1eu1 •ermeutoa 
RTb tolicitado•, ntD:Iunerada. • utiliu.do1 ~ coudiço!ie• a lerem uormatiz.adu pe· 
lo Poder EJeeutivo. :;: 

I '~ Serio 1uantida .1t operadora do Sei'Viço de TV • Ctbo eondiçio d~ lt;U· 

10, uo ponto de aane:dcl e.:~m a Rede Loc:al de Oi&tribuiç!o da 1in.11 de TV de •u• pro
priedade, àa imataleçõea da Rede de 'Ir111.11porte de 'Illleeotuunicaç~• que atende a 
ma da prMta,.r .. d• lervtço, de l!l.odo a ... esurar pleno duenV<~lri=ento da• ati· 
vidadu de impiiiitaç.lo daquela ude • o ataedi=•nto ao• a•aipante•. 

1 51: Nu amplia~• preri1tu1 no pl"'ljeto que embuou a çoncenlo, no que 
n!IJM=ita .1t it11tal•ç.lo de redca, a operador• de TV a Cabo d11verá re-covar o prDCII· 
d.i=eato de eoa•ulta preri1to Dfllte aruro. 

Art. 19. Ju opuadoru do Semço d• TV a C•bo tarAo um pruo de dezoito 
roesu, • partir da data de pubtlcaç.lo do ato d~ OUtaf'l&, pua concluir a atapa mi· 
cial de iD.IItalaiJ.o do 1iatema e iDiciar a p:1:,taç.lo do 11mço aoa Uli.DIIItel, ero con· 
formidade com o projeto refereadado pelo ata de outarca. 

11~ O pru.a preriato no "caput'" dlltc artip poderio .er pnm-opdo wna Uni· 
ca vn, por no máziiDO doze D:IIHI, H u ruõota apratl)tad.u Pll' tanto forem jul. 
pdaa Nlevantfll pelo Poder Eaacutivo. 

I 2! O Podar EucuUvo niJ'Ulam-t~tari outru COlidi~ nfere-cte• iii i~ta· 
laçio du redu • lll prvct'dimtnto• Umieo~ a""= oblar'fadoc palu e.:~u""1ioná· 
riu de telac:otnu.,icaçO" e optracloru do Serviço de TV a Cabo. 

Art. 20. M co.,ouaioairiu d1 talecomwlicaç6u eu operadora dt TV • Ca· 
bo tkverAo ob~ervar rico~ament. 01 ~ • .:ozldiç61:1 pnviltoa no pi"'jeto de IIII· 
talaç.lo de iafra-eat.rutura •daquada par• o trauporte dt 1i11&Í1 de 'IV • Cabo, n· 
peeialmenttl co que u refere •oa i.Atenun d• invntidon• ou de parçeil"'ll, aob pe· 
.,a de Hlponllbilldade. 

Art. U~' Ju eDIII:IniOtlár\1.1 de teJeeotDUu.leaç6011 podnf.o .. tabeleec:.eutln• 
die~emtoa eom u opandoru d• TV a Cabo, o\1 outn1 i.,tenuadot, 'f'i11llldo paree
riaa na eon1t.ruç.lo d• reclu, • n• an• utiliu~o putiLbada. 

Pal",i'C'I.ÍO Unieo. Quando o Serviço de TV a C1bo for e .. cutado atrav6a dt 
pareeria, o Poder Encoti'V<I deveri llll' aotificado. 

Art. 22. A ccnceu.lo para UICUflo • exploraçlo de Se!Tiço de TV a Cabo nJio 
!lenta a operadora do ttlndimento U Donnu de e~:~~Dh.ari& n:lati1'u à illttalaçio 
de cabo• e eq~:~ipamentOI, abertW"u • ••cavaç6el •m loçadouroa públi<:OI, detet"· 
zni.,•du pelo• eõdiflll de potturaa muulcip•i• • ••taduai1, couforma o cuo. 

Par,çafo único. Aoa Ettldo•, Munit;{pioa e •ntid1de1 de qualq~:~er aature· 
n, fiam ved•du i-curfertaciu na impiU!.Uçio du uaidacln de optr~~ç.lo do Ser· 
viço de TV a Cabo. dude que ob .. rv•da, pel• operadora. aleti•l•ç.lo vi1ente. 

CAPITULO V 

Da 0Jt41raçlo do ~o 

Art. 23. A operador~~ d• TV a Cabo, n• .ua ma de pr.taçlo do IU'viço, do
Yer' tornar diaponiveia CU1.1ia p&n; aa "IJUiZital dutiaaç6<11: 

I - c;an111 bUao:o• da utiliu.çlo cn,tuata: . 

al c:anail dutiuado1 .lt dPtribuiç.lo obript6ria, intqral elimultinu, 1em in· 
terç.lo de qualquer illformaçlo, da p!'Oinii!IIçiO dl11 11Di110!11a pndont locai• de 
Tlldiodlfwolio de 100.. • imqe11•, em. V'HF ou UHF, ebertol • Alo codifieadol, cuj .. 
1inal alCIIICI • área do S.niço de TV a Cabo • •PAUDt. nl••l tknieo adequado, 
.:.:~níorme padr6e. ettabeltld.doa ptlo Pod1r EPcutivo; 

bl u.m canallt«itlat:r...o municipal/•ttadul, r~Hr'~'ado pua o uto coDI.partilh&· 
do ltLtl'l aa Ci.mtru d1 V-adol'll loealipdu 1101 muaidpioa da '"&de presta· 
ç.lo do 1erviço e & Anomblfia LecitlaUora dD rHpeeti'IO E1tado, HCdo o can•l YOI· 
tado para a doeumentaçJ.o doa trabalhot parlammttru. upeci•e.,tl • U"&lllmil· 
a.lo •o vi..-o da• nuOu; 

cl um cual reurvldo para a Clmara doa Deputedoa. pan & doeumcntaçi.o dot 
.eu. trebalbo•, elpoc:!almentl a traa.1miado ao -nyo du 1e11611; 

til um ç&Jial n!III'C"''ado para o Sen1do Ftden~l, par• a decumentlçi.o doi aeus 
trabalha., e•peciah:nente • tr1nlmi1111o ao vivo du nu~·~ 

el um can•l uaivenltlrlo. reH'C"'11do pua o ueo computilhado entre a1 uni· 
versid1dn (ocalLZ.IdU 1:111 Município ou Mur11cip101 d1 lin!a de prut&çlio do II!I'VI.ÇOõ 

n um ca.,al odueati:va.eulturalre~enollio par• utiliu.çio peto. órrlo• que tr•· 
t.llzn. de edueaç.lo o cultur• no coverno fedetale noe covernol I!IUdua.L e mu111cip1\ 
çoCI:I jurisdiçio 1obre a lire1 da pr.lttç.lo do 111rnço; 

cl Ultl e1.11al eomuDitario 1btrto par~~ utilizaç.lo livre por e1'1tidade• Dllio cover· 
uaCI:Ientall e •em fiai lucrat!Yoa. 

II - cauaia de1tiuado1 .1t prntaç.lo ~Dtual de terrio;o; 

III - c1I1ai1 dutiaaclo• à pn!et.çio peormtaente de aervl.çea. 

f 1' A Procnuntç:lo doa ea.aa11 pl"'llnlt.ol nu •línen "çw e "d" de inci'o I dea· 
te art!CO poderá Rf aprueutada em um ri eanal. •e usim o d~dir a Me=~a do Con· 
çe11o Nac•enal, 

t :r. Noa ptriod.ol 1m qu. 11 pl"'l(r&ml.çl.o dDI eanail prl"nntoo no incito I du· 
te arti11:o nlo 1!8bver ativa, poder.lo ter PI"'II"C''III.IdU ubbzaç6n liYnll por entid&· 
du eein fio•lut;fativil• e DID ~:o••ruameatai•loealizadu D~ Muuic!pio• da Ue~ 
de prl!ltlç.la de terriç". 

I :r. A. condiçõe1 de t'I!CCpÇ.lo e dlltrib~o do. llllta dDI c:an~a bUiCOII, pre
Ylltol t>O ineilo I dute artigo, urio reiJUI&t~~oent&dll ptlo Podu Ellllcutivo. 

f 4! M cer•dora• loeai• de TV poderio, eveDtu•lme.,t.ol, r.atnncir a di.ltri· 
bulçlo d01 1eu1 eanale, prevista na &l!nea "a" do iDcuo [ deet.a ll"tiJC, med.i&JII.I ao· 
tifieaçlo judicill, dude que ocorra justifieado motivo e eaq111nta peni•tir a cau1a. 

f S! SimuLtanea.mente 1 n1tnçb do parâcnfo entenor, & cer1dora local de
vt>rá iDformu ao Podel" E~:e~utivo aa n:t6u da re•triçio, pua u provido!Dçl&l de 
direito, çabeDdo lpre~eDtaçlo de ~ur1o pela operadon. 

t ~ O Poder Elllleutlvo utabeleceri uonnu eobre • uti.li:uçlo do• eat~ail pre· 
.,;,1ta1 DOI ll:ICIIOI II e III dute a~"tt10, lllndo qua: 

I - 111rlo lart.,tidoa doia <:atlai• para u fu.Dç6ea prwviltae tiO inciao II; 
, II - tri.,ta por ct!Dto doe Cll.lla.il tecni~amante CÜ8po1Ú1'eil nrAo utiliudoe pa· 

ra u Na~ prt"tittu uo i.Dciso ln, cona llrocram•çlo de peNou jurldicu rlio afi· 
liada• ou u.lo rolicad" iii operador• de TV a Cabo. 

t 7'1 Oa pnçoa e u cond\çlla de rezaun~nçlo du !rpl'l'lldoru, nfereate• ao• 
ICI'C"''ÍÇÇO pnvietoc ZIDI i.ociloa II 1 UI, dever.lo 1er eompat1"rftl oou:a u práticu u.uaiJo 
do mereado • eom oa cutoc d• opel"&ç.lo, de modo • atander u ftualidadas • qu• n 
deetiDam. 

t lF A opendon dt TV a Cabo nio terá ~lhilid..Jt lll-pma IObre o CICitl· 

teúdo da procram&ÇG vticulada 11111 ea.aail nferidoe ZICII U~.a- I, II • III deste er
tip, nem cttará obripda • Col-necer infra.ut3'Ut111'11 pana produçto doa PfOtnml.l. 

I ~ O Poder Eneutl..-o normati:tart 01 crit,riol tâenicot 1 u coadiç6ea de 
1,1.10 1101 ean,aia p:reriatol DU aUniU wa" a "'" dlltl l.rtifO. 

Nt. U. EJ:eiufdol o• <:atlale r~feridlll 1101 inei- I. II • III do artiro anta· 
rior ol dem.ail CIII&ÍII 11rlo procraznadlll bvntuentl pela op~r•don de TV a Cabo. 

Art. 25. Qtlalqvtl:" peuoa juridlca, no pzo da Hill dil'eitol, .. tan. habilita· 
da a contratar, jur:~to 11 optradoru, a distribuiçAo de ein1ia d• 't'(deo dutlnldo• iii 
pre1tllç.lo evutual nu perm&ne1'1te do Serviço de TV a Cabo, prni1t.o1 DOI ind1oa 

- II o lii do utico 23. rMponllabiliund,... inteç&ltnentt pelo eoatcúdo du •miu6ea. 

t 1' O• caaal• deatiuado.e .1t pn1tac;.lo eventual ou penDIIIOIIte d1 eerviço' 
~t~rlo ofertado• public.metlte pelu eoDce11ionáriu da TV a Cabo. 

4 2' Sempre que a proc:ura oceder • oferta, • M!leç.io de illteren•do:ii na uti· 
lizaçlo do. .::anais prniatoa noa incieo• II a UI do arcro 23 dar·•e·' por deci1b da 
operadora, Jultific•damente. com bae• •m eritjno• que eouidel"lm a 1arant1a do 
d1reit.o de e:opnn.lo 1 o n:erdcio d• liVTII .:.:~neorr!nct•. betn t;OII1o a celt.lo de qua· 
Hd•de e efit::i~acl• econ6miea d• n!de. 

I :r- O• conU'&tol n!ÍeNitiU& iii uti\izaçio do• canail prwri•toe 1101 inci1o1 Jt 
e 111 do attico 23 ficarlo di•pon!veil para con1ulta dt qúalquor interenado. 

I 4! Qualquer peno& qu•" ainta pr~JUdtnda por pritica da co~utoná· 
ria de ttlocomuait::aç~• ou da operadon d. TV 1 C•bo ou por COXIdiçllae que •mpe· 
çam ou. dificultem o uto de c:anail ou do eerv~~o. poderio npnHZitar 10 Poder Eu· 
c:ut:ivo, qt11 dned lprecitr o &~~unto 1:10 puzo znU!mo de trinta diu. podmdo ~oo.
va<:ar audit:nci& pó.bll<:a n julrar De«'llário. 

Art. 26. O ecu1o. como 111in~nt1, .., Sorriçe dt TV a Cabo 4 u~erarado a 
todo• 111 que ttnbam 1ua1 dependênçiaa locall.z.adu aa 'r.. de pre1t11çio do n'C"''i· 
ço. mediante o PIJiment.o pel1 adelio, e reznuneriÇ.lo p1l1 diapOl:llbilidada • uti· 
lizaçAo do 111rviço. 

I l! O pacament.o pela adedo e pela disponibilidad• do Sa-rv\ço de TV • C•· 
bo auesurar' ao ueinente o dil'l!to de ac:a11o iii totalidad• do1 Clll!IIIÍI bá1io:o1 P"· 
vi•to• no II)CIIO I do artia:o 23. 

t r. A infn..ertrutur• adequada 10 trltllportl o diltribuiç.lo d1 1ina.ie de TV. 
na preetaç.lo do lervtço d• TV a Cabo, deYerâ permiti:, taculcammtl, a inclividu•· 
liuçio do acano de uaan•~te• a ca.nai1 determitl&doa. 

CAPÍTULO VI 

Da Traalf•rflllell da Coaet~nlo 

Art. 27, A tn.nsfer~ncia de eoncan.lo IOI!IInte podn' nr requ~rida ap<ie o 
in{do da openç.lo do Serviço da TV a Cabo. 

Art. 28. Depande d• prâvn apl"'l''aç.lo do Podu Euazt:i'lo, 1oh piQ& de nu· 
!.idade dDI ato• praticado•, a tr•n•ferf,ncia din!t& do dinito de IHCI!Ç.lo • ••piora· 
çla do Serv~ço de TV • Cabo • out:iL entidade, blm como a tri.Diíertacia de aç6ea 
ou o:otu a tett::ell"'ll, quando oco:rnr alienaçio de c:ontrol• toe:iet6rio. 

Art. "29. O Poder EuCutivo deYI!1"' ur iliJorm•do, no prazo rn~mo de •e•· 
1enta diu, 1 p1rtir da d•t• dae ~~ praticadol, 11.0.0 ~tiJUiDI.II cuo1: 

al qulllldO ocorrer transfer+nt::ll de cotu ou lçcloel npn1111.t.ti'IU do capital 
soe:ial flltrl roti1tu ou sócio• e entre este• e teralttvl,- qu• &.to implique trant· 
fe:rtiiC!a dD eontrole di 1ociedad•: 

b) quando hou•er •um,n.to de capit.al•oeial eom •lt.traç!o da proporcioaali· 
dade entre os 16doe. 

CAPÍTULO Vll 

Doa D.iroitoa • De,.ON, 

Art 30 A op•ndora de TV a Cabo poder': 

1 - tran1m1tir 11nai• ou p1"11(1"&ma• pl"'duzidot por ~ros. 1ditadoe ou nlo, 
bem eomo •in111 ou progral!l.ll de ceuçlo ptópri•: 

H - çobrar rezr..m•r•ç.lo pelo• nrviço1 p:ruudo•; 

UI - codifinr o• •m•ia: 
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IV - ve1cular pubhc1dade; 

V- co-produxir filme• naeJonail, de pnu:!,uçia indepeadente, com a utiliuçio 
de rc:rur•o• dt mcentiv~ êse&~a prevutoa DI lAi n. 8.685111, de 20 de Julho de l99l, 
e outras leritlaçón 

Partcnfo Uctca. O disposto no incito I deat.t "'tiro Dlo ax=~:~~.e a OptT&dora 
de TV a Cabo de obaerv.-r a leil~laçio do d1nito autoral. 

Art. 31. A operador. de TV a Cabo eatá obriraiia a: 

I - ruliur a d>ttnbulçio du tina•• de TV flD condiç6u U<:nu:u adequadu; 

lll W 1 Fo<i, IIU, p~l UI 

Jl- n.lo reeutar, par ducrioinaçlo dt qualquu tipo, o atladimeDtQ a dieu• 
tea cuja~ depe~:~d~IId•• .. u.Jam localiudaa na irea dt prutaçlo do aai'Tiçe~; 

III- obtel"Yar u oormu o urulamaatol relatiYoa ao nfflÇG; 

rv- uibir •m aua prornou.çlo filme• uacionait, dt produçlo iDdependtD~. 
da IOIIQ:I·metrarem, m~dia·metracem, cu:ta·mdrqem a dhellho &!limedo, eonfor· 

me defi.lrido em "'culamento a Hrhaiudo pelo Poder Eueutivo, raruardada a ••· 
men.taçlio d11 prorumaçliet; 

V- prantir a interliraçlo do cabaçal 1 rede de traneporta de tolCCOlJI.ul:lica· 
çliel. 

Art. 32. A col!cueiotl,ria da tol.c:omullicaçliu ut' obripda a realizar o 
tzan.port• de ei11ai1 da TV em eDIIdiçOtt Uclricu adequ.du. 

Art. 33. Slo direitot do aJiiaanto do Strrifo de TV a Cabo: 

I - coabectr, pnviaa.tata, o tipo da pro~maç.lo a ur oferecida; 

n - r.~hllr U operadol'a de TV a Cabo 011 1trri~ d• iutal~ • aumutea· 
çlo dCHI aqllipamenco. •eceuáriol l racapçao doe ai•ait. 

Art.. 34. Slo da .. ru dae uaiaazat11: 

I- papr pala Ulliaatura do Mt"riço; 

II -zelar pela• equipamento• f'on1eddat pala operadora. 

Art. 3S. Constitui ilfeito penal a ia.tareaptaçt.o 011 a racapçlo alo autoriza· 
da doeliaaia da TV a Cabo. 

CAPÍTULOVlii 

Da RnoYaçh de Coac.,llio 

Art.. 38. Ê Ult(tluda l operadora do Strriço da TV a Cabo a nmovaçlo da 
CODCIUiO tlmpn que llta: 

I - tonba cu111prida eatlt(atoriamento u eolldlç611 da conce~~elo; 

II -venha ate11dendo l rerulamentaçilo do Poder Eueuti.-o; 

ID - mtu:onle 1111 ablndu u a;ipnc:iu Uea.lcu a ~c:amanta Yiá....U .,._. 
ra a eatiefaçlo du oece11icladae da m~~~;u.nidada, iaclu.~ive no que .. nfen l mo
demüaçlo do ei1UJna. 

Parãuúo Unieo. A renovaçlo da outorsa oilo podert tar Prada por iofra. 
ÇI.CI llio COIDUillc&da l Clp..lradCir& da TV a Cabo, 1111 DI bipótna do ea1"11 .. 1DIIlto da 
defua, na t"Cirma d11t1 Lc:i. 

An. 37. O PCIC!u Eucutivo re,Wauwntar' 011 proc:edimautol ~ a ranCiva· 
çlo da concnli11 do Serv1ço de TV a CabCI, 01 (aua"f1 íacluirt.o couu.lta pUblica. 

CAP{T1JLO IX 

Da Prol•~&o .o S~:~J"Ytço de Jt.dlollifu•lo 

Aft. lS. O Po-der EQCUti"JO devt le.-..r am co~:~ta. 1101 nculamaotOII a aormu 
10brct o Ser-riça de TV a Cabo, q~U~ a radiodifUilo tonora 1t da tCIIII' 1 l~~~;•r•a• 6 ... 
lti:ICLal l informeçlo, ao tntnt~~aimeDto a l .-ducaçlo da populaçl11, d•vaado ado
tal' ditpoeiç~u que &IIICUI"'III; o cont!o.uo afn•eimtato do uniço ao pli.bli.ro. 

Pariçafo Ú.IIICO. M diJpotLÇ6tt menc:ioaadu anta llrli1o Dto dn•m impe· 
dir ou dificultar a livre competlçlo. 

CAPITULO X 

Da• Illfrar;h• e P~:~aalldade1 

Art. 39. .A. poJOu lplic,v.WOpor il:L.hç.lo duta Lai e do. reruJ.amentoll e aor· 
mtt qua a e'!mple111entam 110: 

I - tdvenAnda; 

II- muJta; 

UI - c:u1açio da COEU:Ualo para a:acuçlo • azploraçlo do Slllrv1ço de TV a Ca· 
bo. 

! 1! A pena de 111u.lta MTIÍ aplicada por infrtçiCI d• qualquer di1poaitivo dtl· 
ta lAi ou qutado 1 COI:ICtlllonina d11 StTViço da TV a Cebo 11i11 houver o:umprido, 

deatro d11 pran eetipultdo, qualquer e:&ip11c11 formulada pelo Poder E~ecut 1vg e 
uri (l'ad111dt d• ao::ordo,.com a i~:~fraçio eomet1da, COtlll\ieradu a crav1dade da fal· 
ta, 01 aniecedenttl da 11:1tldade falto1a a a r•inc1di-ncia espedfu:a. de acordo cotll 
atol a earam bai.:u.doe pelg Poder E.zecutiv11. 

I~ Nu infraç!lu em que, ajuiu. do Poder Eueu~vo lllo '" JWitLficar e tph· 
c•çlo da a:~ulta. o infr•tor "'' tdvai"Udo, contiderl.4do·•• uta como ecravaote, na 
h:ipóttee de i~:~obeervineia de qualquer outro preecLto duta Lei. 

Art, 40. M penAl da advel'\incia • a:~ulta eerio tplicedu teodo em Vlsta u 
circuaatlnciu_ em que_ foram co:o'!ti_d" e arr_•v·~~· na reLnc1di-nc11. _ 

Art.. 41. Fica 1uj11to a pena de eattaçlo da concUilCI a operado:• que LIIC'I· 
dir nat ucuinttl inrraçõe~: 

I- dtDIODitrar incapacidade t6cnica, pelo ducum;mmento dAI eDg~l1<:lU le· 
raLa quanto leucuçlo do• ••rviçoe; 

lt - dem11111tr:sr illcapacidade lera!; 

111- dtmgqtru lllcapteidadt tu~nlimic:o·finannlra: 

IV - eubmttat" Cl contrOla ou a di"'çlio da omprua 1. pe11ou n.lo quohfi"du 
na forma dut.a Lei; 

V- trantf'enr, .. m prlivia anutne1a do Poder Ezecut1vo, a qualquer titulo e 
por qualqutr inltrumento, a conetnlo para oxecuçlo do lllrv1ÇO CIU 11 controle da en
tadtda Clparadclra; 

VI -lllo iniciar a o~raçl.o ~ar do 1.1rviço no pruo mázimCI da der.oito lXI .. 
,.., pronoP,nl pc~r maia dou a c:oncar- da data da publicaçiG do ato de ou torra: 

VIl- iat.mn:a.~r. 1.1m juatif!icativa. a ueeuçlo total ou parrial do eerviço por 
prazo 1uparior a trinta diu CGDIKUtivoa, aalvo quaudo ttoba obtido a autorizaç.lo 
priY1a do Poder Eacutin. 

P.n,rafG Waieo. A pua .. eauaçt.o 16 ••!rf. eplicada apót; untença Jydicial 

CAPiTULO XI 

Da• Diepolliç6t1 Tnaait411'1aa 

Art. 42. 01 atuait dtti.DtorM da •utoriu;lo do Sernço da Di•tnbuiçi11 de 
SiDait da TV por Mti01: F~ - DISTV, rqulado pela Portana 11. 250, de IS de de
aambf'o de 1989, do Muu.tro de Ett.ad.o du Comulrieaç6n, outorrad" ati 31 da d•· 
umbro da 1993, que mu.ifutanm formal1111.11ta ao MinisWno du Co&~~unicaçliu 
o nu taquadn.meo.to nu di1po1içht duta Lei, ttrlo IUU eutori:taçhl tran1far· 
madu em. ~o para eneuçlo a ezploraçlo do Serviço de TV a Cabo, pelo pra· 
zo de qlliDD ano-, matado a pan:ir de data da outorra da eat~.canlo. 

I 11 A muifaltaçlo de et~.bDlinlCI àa di1poeiç6a dnta lAi auecurari • 
traDaform.açlo du autorinç611 d1 DISTV 1.1111 conn.ulg para a prl.ltaÇiCI do Ser· 
Yiço da TV a Cabo a da'l'ari llr Cai~ no pran Ulizia:~o 1. imprwn>CIÍvtl de noventa 
diu, 1. parti.r da dat.a da publicaçlo duta Lei. 

§ 21 O Podar Eucutin, da poeta da manifeetaçlio do eubminio l• ditpoai· 
ç6l.l duaa Lei, tal oom11 pt'l'lt •ta artip, npediri, no praz11 mt:àmo • impt'Cit'Z'o· 
pval da triJ:lta c!iu, o coft'lspoiUiaDtt ato 4• gutorp. da cance11h para a praeta· 
çl.o da Sll"riço de TV a Cabo. 

1 St M autori.zat.áriu do IUYiço ela DISTV que ai.Ddalllo entraram e111 ope
raçlo e tiftrem a eu& autorizaç&o tri&IUformad• em canceulo do Stf'VIÇO de TV a 
Cabo tará o prazo mtzimo a improrroP,val de doza meau p1ra o fuarom, a eonte.r 
U data da publil:açlo daata IAi, 1111:1 o qua tarlio cunda1 hminan:ntnte euu CCID· 

Clltlial. 

Art. 43. A partir da data U pulLiicaçl.o duta Le1," autoriut.triu de [)TSTV, 
anquuto alo ror ~rmada a autoripo;lo em mnca1iD do Serriço de TV a Ca· 
bo, coarorme pra-nato 1111_ amp azaterior, dtver&o proanfY•r na pruta~.la do •erv>

ço em redil 1ubD11tidu l1 dispotiç6&1 duta LeL 

Art.. 44. Na iDipllmllltaçlo du diepo1i.ç6&1 prtY1atu DUta Lti, 11 PCidtr Eze· 
cutiYo tart o pr.so da Mia ma- para bailli.T todo1 01 ato., rerult.a~al:ltol 1. narmat 
n•c.ad.rioa, ouvido o parae•r d11 CoDHibo de Comu~:~Lceçio Social. 

An. 415. E1ta Lei tatra em -.irar na data dt 1ua puhliceç~oi:. i 
1 

;, C :, 
Art. 46. Revoraa.-1•" diepo••çOII•= conu,rio. F"·o:C"c:•~ 
Fernando Htanque Cardoto- Pn1i..danta da RepUblica. C .V ·: f 

Sllrcio Uou.a. ''j.'j 

D- al6 15 .. ..,. .. lill. prej.W del1i •i.lpt1tdo 11<1ln-e a oompabbilill.· 
tiG .. necug.lo '-talAi • • --.,..,..._ ,.IM ...... Direai- Orçtm~.n
Wiu • .. ~Ut, pualm. 

Art.. 16. (Vetado). 

.\l't. lf. 0 PMtf z-thoo exptdirt, DO praaO da IIO"'Dta dita, DQMDU ri· 
,w.m.a.taDdCI a~ do tliapoatct 'III. ~ta IAi. 

Nt. 17. P...ta Lei tDQ'a eJII 'l"iJw a& d&UL •• III& publieaçlo. 

An. 11. Rt..opm- aalllillpCIIi(l6ta em -tririo, 

FtnUQ!do CCillor- ~idiDta da Bap6blica. 

olarbu Pt.arinho. 
1Urc:1lie Wuq,- UOf'lira. 
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I.Zl N 1.318- DE SO DE D!:ZEKDRO DE llil81 

Wt:itui ~ Co~~Mlbtt ela Com~ Soc!ial.- rrmu do artip ~da 
CoutitWçú r-.ral, • tlâ autru p:vndlaciM 

O Pruid•n~ da ltlpúbhca. 
Faço ubu q~ o Cao.v-uo Naeio:a.al dKnt.a a aua~zw a M(\WI,W J..ej, 

Art 1~ t in~~utWdo o CGD .. Ibo da C1»1:11mi~o Soelal, eomo 6ra:6o a!.ud-
ilar do Confl'n.O N&eiocal, na fonaa do utip 22.4 da Cotuu:ituiçAo Fedaral 

Azt. 2~ O Con .. lb.o da Com.WI.Ít:aç..lo Social teri. 1;0111.0 &U1bui;&o a nabza. 
pio da a1wd01o, ~l'M, recom.nd.açlloH a CIUtrU -oücitaç6M q11e U:le for.a~ •-· 
~D~-ni'l&d.u JHI!O Coc.rr-ao Na~:aonal a rHputo do Titulo VIII, Capitulo V, da Cou· 
ct\l.içlo Fadar&l, am MpKI.al aobn 

a) hberdada da JI).&D.IfutaçJ.o elo !Mn"'manto, da crl&Çolo, da aapreuao a da 
mlor~n&çt.o, 

bl propq..ncla comueial oda ubac:o, bebu!.u alco6bcu, Cl,p"CIUIII.ico., medu:a-
ment.oto a lOirapiU ~ ma1os da camurlleaçio aoaal, 

c) divua6n a "JH1t4.<:W.-.; p(lbheotl; 

d) produç.to a prop-amaçÃo du aiZÚuoru da ddlo a e<~~\.viallo~ 
a) monop.:.l1o ou oli1op6bo elo. maios de comwuo:açlo aoaal; 
f'l iinahdacln I'Ciucabvu, artfat.u::u, cWt\aiJI e in!ormativu d.. FOP'&~»IçAo 

ÓU II!).ÍIIOI'U Ó. I''Óio I t.1\IY11,0, 

rl p~omoç•o cl.l cuhura nltlonal • rap1mal, • HtimWo 11 produç.lo ÍQdapat~· 
dertt~> • 11. rapona.huçllo cl.l produç.lo cWturai, arttauca 1 jorD&llat.~ea, 

h> comple#Lin~ doa llllt.IDI.U pe-1vado, p6bbeo e Mt.~I&IH radlod.lft.IÃO; 

1l dar•• ela po11101 a da r.mnia da propamu 01,1 prorr-Ç.O... da r'dio • ta· 
lfl'ido qut eontranam o âlapouo na Cot~~~tllllirv'o Fad.r•l; 

J) propriedada da ampnaa JOrn&llauca • d• r•d1od.l!W1'o aoaora • da IODI • 
llDIIIIQI, 

]) our.wca 1 nnovaçt.o dt conean•o. permiulo • .&11}CJr_i.laQAo1-d~t !M'noiç:clll,da 
:radlodiru.~•o .onora a dt ao a. a ~maa:ana, ' ... ' ~ -' ~ - ~ ~ · · ~ -

m) lariala;lo MmplaiDIDtar qua•to- •iapoai'Li- .ouf:imeioD&la l{lle •• 
rafaram • oomunicaçio NC:Ud. 

Art. r. Compata- CoOMlho da ComwUeaçAo Bocialalaboftl' NU Nd-a· 
to Jat.an~o q111, P'"' a.auar am vij:or. llaver4 "r aprovallo pala liMa do h.aallo 
FIMiaral. 

Nt. 4~ O Co~Yelho de Com!UI.i~lo Social oomp6a-H de: 
I- um nprllau.ti.Dt.l du ampraau da r'lllo; 

n-um rapnuatant.a du emprwu d.t t.al1Via6o: 

m - um nprauatant.a lle ampr•u cb impran111 .aerit.~; 
rv- u.m aapDlMiro- aot6rloa oonbeàmm- u &r.a de -lmiaaçio MCIIJ; 

V- um npraH.DtiDt.l da cat.IJ'Oria profiuio.aal. dujonl.&liataa; 

VI - um r-.prMancaate à ea.wroria profbaiOD.aJ doa radia.liaua: 

VII- u.m rapnNai.Utl da c.t.IJO:ria proliuioaal do. ""'"""' 
vtn - um rap..-aaunta du Cl"teJOrill prolinio~ de ciaema e Ylclao; 
IX- ciJI.C:o mambroa nprnantant.la à.a aociadade cinl. 
11~ Cada membro do CollMiho t.n'' um auplurote eaei.Uii...,, 

•m .!!: oo~::.m:Oc-o~C:=iJ~~=!j~ r;::::U~~'X.t;!':=.o.:!::: 
doa Ht.oraa -IICio.aadoa DOI iact.oa I a IX ã..ta llr'tiro 1U(ftU' ao- 11. w ... do 
Concra.ao Naclcmal.. 

1 .S~ Oa m•=hroa do Contalho daverlo aar bruilairotl, IIUiOI'M d1 idalil> 1 
da r.putaçt.o ilibada. 

1 4" A dl.ll'aç'o do raaadato doa mambroa do ConMlho "'' •e doW anoa, 
pennitict. ....,_. r..,..nduçf.o 

f 6~ O• Zllal;lbroa do CoZ~.HI.ha t.arle 11tabiUdad.. no -..-.o ll'IB'Ct.l o pe
ríodo ok ·~ mandato&. 

Azot . .5~ O PrHid~nte • Vice-Pra1idtonte aario elaitoa paio CoZI.IIlho dlllotre 
01 cinc:o mambroa a qn• H rafara o iaeiao IX do arup an"teTior. 

Par,rrdo !Ln.ieo.O Pn1ident.1 aerA auHtit\ddo, am HWI imped.imantoa, palo 
Yie:•·Praaidenr.a 

.Art 6~ O Conaelbo, pl'llante a lQJJoria ahaoluta d01 111111 mambroa, nwnr· 
ee-•, ordma:rLa.mente, na p1nodiadade praviata em 1111 Rapmento Inurao, na ae· 
da do Co11ÇII&O N.c•onal 

Par~a!o Wu~o A conva<açlo n;traordlt~Ana do Conulbo f&r·H·' 
I - pelo Preaid•nu do S1111do F•d•ral, ou 
II- paio 1111 Pru•ó•nu, ''111: officio", ou,. raquarim1nto da eaneo de 11u.1 

membroa. 
~t 7~ M dnpeau e:om a lDit.llaçlo • fune~onaman~ do Coaa1lbo da Co· 

m.tuneaç&o Social correrlo 11. conta do Orçamento do Senado Feclan..l. 
~t s• O Con11lho dt Comunieaç.lo Soe:ial ••rl aleito am atA- Hlltnta dia& 

ap-61 1 publ1eaçlo da prennte Lei 1t inatalado •= at4o tnn.UI ap61 a au.a el11rv'O 
Art 9" E1u LIIL tntrl am Y1IOr na data d• 111.1 pubhclllç.lO 

Art 10 R.o-vOjam·n a dLapot~çbu 1m contrArio. 
Fernando Collor- PrnldC'nte da Rtpub]Lc:~ 
Jarb11 Puu.r~nho 

DEOE'TO~ l.7U,DE %1 OE IIOUIISIO OEltr.L 

O nttSmllfTI: DA ~UCA... D<> """' a. ...a.e&o ... h 011111(-.oa o M. ..... 

1......,N, MC~ ·---o.wpa..:o•L-._.1977, d.lt>.,.~....-ctlie 1995, 

-
DECR'IT.4. 

Nt. I" Fim l:r.......,. o ,.,..._ olo s-- da T.......,_ a Cabo, .._ .... -

AAr'EiuoiJ o_.,.._ ... ,.._~ 

...._ u ~ ....... ~r• liei9H; n..-dal""•-••.::.uiO'J"da......., 

FEKNANDO HENRIQUE CIJtDOlJO 
S ... .Mou& 

uctll.\llftM'I'Q DO St:avtCO DE TV A CAIIO 

c-• DOS OatmVOS 'I DUINlc;Ou 

An. I" O ~ lia TV 1 CIMI ...._. - ,_ III ........,_. 41 , -.....-.-•~Mrsm.M••-••9'r.l,~~~·-
•- ..................... ~ ... "'-.CIIIIIn. 

A.ft.2" OS..O..MTVac:Mie••.....,dl .... ..._, ....... ~~~ ........... ------·-·Willll-...... - ..... ~ .. -...... 
f1" O.IIÍILILÍIIfllllriiiM_ .............. ,.... ............... ....,._ ...... ,.._ ............. ~ ......... 

~ma.-.-,....a-.. ..--~--10,.,.,...~ ,...... ................. ---......... -·- ...... --................ 
tr~ • .....,.,__. ............... ~·........,..,__._.....,.,..... __ ........,,...""--"" 
,,.. c--.... ... --.-.w-..-..-•-• ........ 

~-----· ...... •-aa-.. • ......._. ........ ~ lU ............ ___ ~ 

An.,. ,...... .. TV .caa • ....-.,._.,......,....,...,.......,, 
.._....,. .. ._ ............. .._.. $ ................... 

J .-..~; .......... .... 

Mtt" 0,......4aTVac.M-' ....... ,...._,.._. .. ,._... • 
.............. s-........ diT .......,.,__,.,..-.,......, .e-,da_..,.... ......... -~-..,..... --
......... mm. 

An.f" ,.,._11111 ................... _....,_._........., ... 
~·-~·c.....--......... - ....... 01~--do COIIIIIha .. ~ SaàiL .. .._.~- ...... lO(_. ......... ,....... ... --.. ............. ~.~ 

Nt. r ,...,._.._...,.___ ____ ......__lbl6lcillll.,.~~ 
Jmm ..... -. ................... ,...._,._._~ ......... --

t·,...._,•o--l~lieTVaCobolo_..__. ---.. ..---·--SIMoO.-~- .... .................... 
D • s.n;,;. ..._.o~tWo .......... ,..._....._ID_ 

_.,. ____ ..-ID_l .. an.llda!M~&917/9,, 

ai•A..-na-.•o,..,...flllo ....... all!lft*ndiTV&C.,. 
dj a J' .... .., s.v. 8Miel. 

rv-s.-c-a.a••-=---.-•~--· 1111'11'1101.._._......,..._,_... __ .. .__~--..-........01 ....... ,........,.. ......... 
........ -~~~·~~ ...... - • .....,_•TV•Calll,. 

---~·~=:::=--:-·--:-:..~-=== ...,.a_ .. .....,. .. ,......_---._•_.,._• "" 
-e·~·- ..... --,..._..._...,..... ___ _ 
~----.......... ........ 

VD -c...-..• --•TV•c••o -•---.......,..,..,,........ ___ ,.. .... __ ....,._.....,...,,...,.. ... -- c.-n 
DA COM~ 

.an . .,. c~-,.._. .. ,___.._,.._..,.....,_... 
S.W...daTVaC.. • _ 

Art. r c..... .. .......,. .. e=- .,..., dit!loM- _..,.. 

.-..........-.------------·-·0-~ 1·•,...._.~.; ....... ....,... ............... 
_.,.._. ~SM&~······ 
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"•--~·o..:· at - ~UII 1 imllpW:IIl. ef«M. .:.1 _pclfMQIII. 110 so.- N_... • 
• lbs--doltv&C&boadM..._~,..o~de-àiTV, 

m., ~ o:~o s.w;:a. -lockt• ........ ..-....: 
TV • I raoluçjo, ""' - ................. I ~ qu. ..,._ -

d~d.an~álArt"I91'1~Se•-

Y.,.a. .... l.-.. caiiMI._M,_...,._.,s.v.,.tviCUe; 

VI·od 

M'l" c_..,Minlll ..... c~ ... --.~· 
Cultl.n, o M c400..,__ _., ~---s.r-. TV I CibG.- ...,..._, 1 
-oJ QOMtndullrw. __. .......... ~-~._ 
.-....v~~~Ma.~- ..... 

"'-"' DA ~TA P1IX.ICA l'ltÉVlA 

An. 10. o M.-..-. c.,._..,._ - • ....., ,....... • ...-. • ___..,....._. s.-•rv•c•---•a..-rw..,.....,..,'--• 
1111--'o.. __.-~ .. o.ia Oflclll6,--.. ~- • ..,.,.. .... 
.-..--.---.~--,...--~ .. - ........ 
~·-~- ...... ..-......... ·~· opciiUIIUIIIIa o_,..._, 

CM ....... ~~-=:.. ... ----:-..:.,-:-:-...=...:--=-= 
~--...-.. - .......... AA 1%. OMilliiNriiJ.._C..........-..._.,.....~_,....,. 
~....,. .. ________ ,............,.. ·-·--··-· 
~- ................. , ..... __________ ,__tn.lt. 

:::;:=== .......... -- Jt. ....... ,....... ... _..... • ~ ..,;..;;-. -......... -,.._ ........................... . ...................... _____ ...-: 
., ....... ..........,.. ....... ~ 
11)1,._..,. .......... ..._ c)•.,_..,.__._ __ _ 
.., ......................... _,........ ... ~. ,,, _____ ......,_......., _____ _ 

~--......_.._-~.,... ....... 
Aft.IJ. O,......'- ............................ ...... 

- ........... ,.,..._.....- ......... ,.... ...... I ....... .. ~ .... _.......,. ______ ,_ ......... ---._.. .. ,..,..... .... ___ ~........, ......... 
·---..o"": 14. u-- ,...._.. . ..-.,.... ~ • .........._ • ,. ·-·~-~·TV•C....,.,. ........ .._...._, 
~w---. - ..__..._.._....._,...........,.. ____ ,,..,..... ... _ ::. - __ : ____ -~:;;:-~· :·:_ ~ . 

..... ~. A.o:rililrio·---· ·-podilllll _____ ,.....,.. ..................... • ••••·• 

MIS. ~ • ......_ ....................... ~ .. 
c~,.,.....,.._. .. ....._ 

~...,._ OM'..-...,.. ..;....,..,.._..,_ ... _.......,.. ___ ..... WII_,..,...._ ___ ,... __ ....__ 
..... _..,_,... __ ,._..:t .. ~·-----

DAC&.i'M.:lo -· o.~•IAIIII 

Ar!:.l6 ,.~ • ......._~-' ......... -·~· 
- "' ...... 1'111 o..r. onã..oi.. ..................... lllo ... - .. o. ----- pcdowlt ..._. .... 0_...,.... ...... "--·--··--,..._.. .. .__ 
d•~·-~ 

,..,..,-o.noo 0.,..._ .............. _ ................. 
w,...,.,_a~~o,...._ ..._,:MI(_,.., 

Ar!:.l1 Do-... ..... - ....... --. • .,._.._.,......_ 
- 6lilnallloclo .. ,.,.,....,.. • .,.._. .. ~ 

-

1---•........-o-·----11-.,...._....__ ... -.......::. ·-
m.---._,..,......,.__.. 
rv._ ............. ,...cllialiaeav ... ~ 

v._..._., 
vt----~-........,.,; 

vu-,.-•---.: 
vm .............. ,..,.,.._ .... _ 

. 0( ...................... ,...~":' :.-.-----··· 

x. ,._.,.. ~MI~ ,rul..,-o da 1-.;io •-do 

........ 
XJl•-C..II:nla..powa)Ul~Ddu)II"'t>>OIU, 

xm. pnzoae~ pon .mCf1XI'do ~ noanoa. 

XIV • cm~ ~ Rmnulu a qu.c:on~ a Wt'l'IT1 uuhndo1 110 ,w~ da 

J I~ 01 -...!oral I - pqw pci11 COI'ICII:DÓCS ~ ~lh!dol 80 F..,., da 
FIIOiiac:lo ,_ Tckw: • flSTEL. -

ll" ~ ~ 11D edrul "'"'P I ,._,. dM,olnçio que lbt MG. 110 ta%0 
......,_ ........,_Dpnm~~ l:lteaDquan<iO, 1~1. a oll-.;:io ........ ~ .. ~ -· o.c-J-.. ... ,. ...... 

An. 11 ~ ~ • ~ da I;:OIIIlallo ~ ClfDiondao do SemcD 
....------~·~=-nalquW;io ~.....,..o_•---=ç a 

Art. 19 Nlo ,._ ,.._....~~da~ jWa ~dos.
~.--~-~- ........ ~ 

1 ...... ..._ ,. _....._ela COIICialllo do ~de TV • Cabo. lllo 1 ...... 
-... a ~ ea 51rw;11t a-. do pnm 1apL I&Jvo por mouw f1U11ficada • - pelo 
~ .. c....._,._,.. ... .-.~imttiem•coon ali ... ~ e l"ooiMr 
~ ,. fi:na ....-. .., ~ ,._ ldmo110-. ou. 1cn/lull Ido ~ -
.,...... .. _ .. s(o.-1.-:•···· · 

li• ........ _ 6Q-.... IÓCMI DU eoll.l- lenha"'""""*'- .-w 
......... ---------~010- I dHII&nt<JOo:llll~ ._,._10%( .. ,._,_~_.._..,1-..o_du~aq\11~ 

-~·· --,;;....m .. ._ 
Aft.%0. ~~.. ...... _.. • ..-.. ..-~-I- .............. ____ .......,.__....._,......~ 

.................. _...__ ......... lfllbc:aello,__,.qua,_ ... ~ ........ 
:=.-:..":..~==-~c..:·=·~·~~: 
.. ~-~-~-·.:.'!'!!!'~.-~~. 

' a:.,_ .. _,._SI%(c:i..-eum1'01'~l4o .. ..,._ 
...,_a-,._ a 111'-..iMw----...... hl- ~ lO __ Cdc:!:t- oa a ......... 
...... .,hil..,a-""'~·-----GII__.,.hi_OalO(<Ia)~ 

m~__....._...,.._ .. _... .. ~ ..... ..., ... ..,.. ............ ,....._., ... ~ ..... ::.-~:-::~~-·--~ .: .- ___ : · .. .:.:. ~ ... -~ _ _:_.. 
rv-...-Ga.-.ncAo•c..ialrio..ldaComriluaii•~COC: '·.--• .... •••.• 

v.,_ • ._.._._. .. _._...,..ou__,..,•~· .......,............. ·--· .. . . . 

vt. ,_ 81 ,...._... ......... • ~ Soall• 80 FUI'Ido H<>--,_ 
_ T11111»Ms--" 

va-c.M~o~~..,..fW'tiO•~•"*da~ 

a)dlla-.Fa~MnAaé,;;;,_....uf_..N-.1: 
b)Mf..,...E.IIadull•lllo Dlllno F........_1 
r:) ..................... ..,. 

vm-~·~·-,undol;a_......••outO!l'aa~-o .....,. ___ .,. ... daLtJw/1.~; 

a) .a. .... da---~~ .. Scrnco de TV 1 Clbo rol pruo lepl6odo. 
"'",__,...._.,_~......._ ... c~ 

b).;,;,...aaMI:~ ... ._claS(CIIDI)IIIIlC 

c) .... _.....;..,._,6~doP~Enam\oo;I.Nif,.,.llfiUNM 
_.....,,._~ ........... :,J .. -~ 

-I)~- ..;., 01111 can...- knl1l ,_._x, - .....orcn --·inot ,de ~ ..,..... _ _........,....._tlllo.n 19,c... ~ó&.pcao......_l0%Cda 
piii'-~-~~ID11!111110U.----._, .. ._ .,...:.._ __ ~. •· ._.,. 

~ '~·-'..,••;·•; ... , •·.,.·o~J.,.~.:r~- ~- ... ·"~l")l,:.......,._:-r-:-· • ~----"'~-

IX•,._. .. .--.._._ ... ~vof;-.t- Oa ---- ~~ ... -.:~.....,.~.-:...~:::- :~~~- ~- -·:_ ~~::~,_~ ..... -
X-lllllicaçloGI,...,.,_._...panpl~oe~4o--•....,......,._· .. ,·;.--:.~ ·-..-···:·"' ·-
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PARECER N• 309, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econ6ml
cos sobre o Oficio •s• n• 26, de 1996 (Ofi
cio PRESI n• 1.192, de 25-4-96, do Senhor 
Presidente do Banco Central do Brasil, 
na origem), que encaminha solicitação do 
Governo do Estado do Paraná acerca da 
concessão de garantia a ser prestada li 
Financiadora de Estudos e Projetas - FI
NEP em oparaÇio de crédito no valor de 
R$ 16.606.174,83 a ser contratada com a 
Companhia Paranaense de Energia- Co
PEL, cujos recursos serão destinados a 
dotar o Laboratório Central de Eletrotác
nlca e Eletrônlca - LAC, entidade mantida 
pala COPEL e pala Universidade Federal 
do Paraná, de Infra-estrutura necnnd•la 
para promover Inovações tacnológlcas. 

Relator: Senador José Eduardo VIeira 

I - Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil encaminhou, por intermédio do Oficio •s• n• 26, 
de 1995 (Oficio PRESI n• 1.192, de 25:4-96, na ori
gem), solicitação do Governo do Estado do Paraná 
para a concessão de garantia a ser prestada à Fi
nanciadora de Estudos e Projetos - FINEP, em ope
ração de crédito a ser contratada com a Companhia 
Paranaense de Energia- COPEL 

A operação de crédito tem as seguintes carac
terísticas: 

a) valor. R$ 16.606.17 4,83 (dezasseis milhões, 
seiscentos e seis mil, cento e setenta e quatro reais 
e oitenta e três centavos), a preços de 2-11-95; 

b) encatyos: T JLP, acrescida de 6% a.a. (seis 
por cenlo ao ano) de juros; . 

c) destinação dos recursos: dotar o Laboralóno 
Central de Eletrotécnica e EletrOnlca - LAC, entida
de mantida pela Copel e pela Universidade Federal 
do Paraná - UFPR, de infra-estrutura necessária 
para promover inovações tecnológicas; 

d) garantia: vinculação de quotas-partes dos 
recursos que deverão ser transferidos ao Estado 
pela União, confonne disposto no § 4° do art. 167 da 
Constituição Federal; 

e) taxa de inspeção e supervisão: 1% (um _por 
cento) do valor de cada parcela do financiamento; 

t) garantidor: Governo do Estado do Paraná; 
g) condições de pagamento: 
-do principal: em 48 (quarenta e oito) presta

ções mensais, após carência de 36 (trinta e seis) 
meses; 

- dos juros: mensalmente na amortização e tri
mestralmente na carência. 

É o relatório. 

li-Voto 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
393, parágrafo único, a, do Regimento Interno desta 
Casa, a iniciativa de projeto de resolução que impli
que no exercicio da competência privativa do Sena
do Federal, prevista no art. 52, incisos V a IX, da 
Constituição Federal, de dispor sobre limites globais 
e condições para a realização de operações de crê
dito interno e externo, inciuida a prestação de garan
tia, pela União, Estados; Distrito Federal, Municipios 
e suas respeclivas autarquias. 

Os autos do presente processo encontram-se 
instruidos com a documentação exigida pela Resolu
ção n• 69, de 1995, que dispõe sobre as operações 
de crédito dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu
nicfplos e de suas autarquias, inciusive concessão 
de garantias, seus limites e condições de autoriza
ção, estando o endividamento do Estado do Paraná 
dentro dos limites focados nos arts. 3° e 4° da referi-
da resolução. · · 

O Parecer DEDIPIDIARE-96/0467, do Departa
mento da DMda Pública do Banco Central do Brasil 
- BACEN, Informa que o Estado do Paraná encon
tra-se adimplente junto às Instituições integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional, conforme consta do 
Cadastro da Divida Pública. 

o parecer do Bacen esclarece, ainda, que, 
como contragarantia ao Estado, a Copel ofereceu as 
receitas relativas ao fornecimento de energia, con
forme expediente de seu diretor-presidente. 

Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente a 
que se autorize o Governo do Estado do Paraná a 
prestar a garantia acima mencionada à Financiadora 
de Estudos e Projetos - FINEP, na operação de crê
dito interno entre esta e a Colt1l8nhla Paranaense 
de Energia - COPa, para o que proponho o se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 57, DE 1996 

AuiDI1za o Eslado elo "-" a prastar 
g&81 dia em operaçio de cnldltlo a _. con
tratada pela Complll•"lla .._ __ de 

Energia - COPEL, com a FlnllnciiKiora de 
ESbJC!cw e Plujeloa - FINEP, no valor de 
R$16.606.174,83, em VllloniS de 2-11-95, c!D
tll1811doow O. .-..-110 Laboiatórlo C... 
tn11 de ElllbcMclllca e Elllb&llca-LAC. 

o Senado Federal resolve: 
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Art. 12 Fica o Estado do Paraná autorizado, nos 
tennos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a prestar garantia em operação de crédito a ser 
contratada pela Companhia Paranaense de Energia -
COPEL com a Financiadora de Estudos e Projetas -
FINEP, destinando-se os recursos ao Laboratório Cen
tral de Eletrõnica e Eletrotécnica- LAC. 

. Art. 22 A operação de crédito a que se refere o 
artigo anterior tem as seguintes caracterfsticas: 

a) valor. R$ 16.606.174,83 ( dezesseis mühões, 
seiscentos e seis mil, cento e setenta e quatro reais e 
oitenta e três centavos ), a preços de 2-11-95; 

b) encargos: TJLP, acrescida de 6% a.a. (seis 
por cento ao ano ) de juros; 

c) destlnaç§o dos recursos: dotar o Labora
tório Central de Eletrotécnica e EletrOnica - LAC, en
tidade mantida pela COPEL e pela Universidade Fe
deral do Paraná- UFPR, de infra-estrutura necessá
ria para promover inovações tecnológicas; 

d) garantllr. vinculação de quotas-parte dos re
cursos que deverão ser transferidos ao Estado pela 
União, confonne disposto no § 4° do art. 167 da 
Constituição Federal; 

e) taxa de lnspeçiío e supervlsãcT. 1% ( um por 
cento ) do valor de cada parcela do financiamento; 

f) garantidor. Governo do Estado do Paraná; 
g) condições de pagamento: 
- do principal: em 48 (quarenta e oito) presta

ções mensais, após carência de 36 (trinta e seis) 
meses; 

- dos juros: mensalmente na amortização e tri
mestralmente na carência. 

Art. 3° A prestação da garantia a que se retere 
o art. 1° deverá efetivar-se no prazo máximo de du
zentos e setenta dias, contado da data da publica
ção desta resolução. 

Ar!. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - José Eduardo VIei
ra, Relator - Esperldlão Amln - José Fogaça -
Geraldo Melo- Freitas Neto- Benl Versa- Lauro 
campos - Jefferson Peres - Jonas Pinheiro -
João Rocha- Valmlr CBmpelo- Ney Sueuuna
Carlos Bezerra - Osmar Dlae- Bello Parga. 

PARECER N" 310, DE 1996 

Da Comlsdo de Anuntoe Econ6ml
coe, sobre o Oficio •s• no 33, de 1996 
(Offclo PRESI no 1A95, de 20-5-96, na ori
gem), do Sr. Prnlderrle do Banco Central 
do Brasil encaminhando sollcltaçio do 
Governador do Ealado do Mato Grosso 

do Sul, para emissão de Letras Financei
ras do Tesouro do Estado do Mato Gros
so do Sul (LFTMS), destinados ao giro da 
Dívida Moblllárla do Estado, vencível no 
2" semestre de 1996. 

Relator: Senador Ramez Tebet 

" Vem a esta Casa offcio do Senhor PreSidente 
do Banco Central do Brm>il encaminhando solicita
ção do Governo do Estado do M<1to Grosso do Sul 
para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso do Sul (LFTMS), cujos re
cursos servirão ao giro de sua divida mobiliária com 
vencimento no 2" semestre de 1996. 

O pleito está submetido aos termos da Resolu
ção n• 69/95, que dispõe sobre limites globais e con
dições para as operações de crédito interno e exter
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Municfpios 
e suas autarquias, inclusive o lançamento de tftulos 
da dfvida pública. 

A emissão de LFTMS, ora sob análise, apre
senta as seguintes caracterfsticas: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tllulos a serem substitufdos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transterfvel; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional (LFTN), criadas pelo Decreto
Lei n• 2.376, de 25-11-87; 

d) pmzo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominat R$1.000,00 (CETIP); 
f) caracterfsticas dos tllulos a serem substituf-

dos 

LFTMS 

Titulo Vencimento Quantidade 

N 1-7·96 8.000.000.000(.) 

N 1-8-963 3.000.000.0001*1_ 

t•) o uso do praço unltárto em mHhar pela CETIP, implica na dM
sAo da quantidade por mi, por ocasl4o do rellnanclamento 

g) previsão de colocação e vencimento dos ti
tufos a serem emitidos: 

CoiOCIIcio Vencl..-to Titulo DaliHI-
1-7·96 1-7-2001 N 1·7-96 

1-8-96 1-8·2001 N 1-8-96 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 2!Hl-79, 
do Banco Central; 
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I) autorização legislativa: Lei n• 526, de 27-12-
84 e Decreto n• 8.515, de 11-3-96. 

o processo encontra-se adequadamente ins
truido, de acordo com as exigências do art. 13 da 
Resolução acima referida. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre 
a operação através do Parecer Dedip/Diare-96/0522 
de _13-5-96, no qual analisa as condições para emis
são dos tftulos, tendo constatado que se encontra 
dentro dos limites previstos, preconizando um per
centual de rolagem de 1 00,00%, em função dos limi
tes de comprometimento já assumidos pelo Estado 
do Mato Grosso do Sul. 

A divida mobiliária do Estado do Mato Grosso 
do Sul atingiu, em 29-2-96, o montante de 
R$224.997.727,20 (duzentos e vinte e quatro milhõ
es, novecentos e noventa e . sete mil, setecentos e 
vinte e sete reais e vinte centavos), representada, 
em termos quantitativos, por 59.000.000.000 Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso 
do Sul- LFTMS. 

A operação sob análise resultará em alonga
mento do perfil da dlvid;l mobiliária daquele Estado 
com vencimento dos trtulos ria seguinte proporção: 
77,97% em 1997 e 22,03% em 2001. 

É o Relatório 
O Estado do Mato Grosso do Sul vem se ca

racterizando por adequado controle de sua divida 
mobiliária, tendo prescindido de novas emissões de 
tftulos públicos estaduais nos últimos cinco anos. 

As disposições do Senado Federal, contidas na 
Resolução n• 69, de 1995, têm sido rigorosamente 
obedecidas pelo Estado, dentro da politica geral de 
controle do endividamento do setor público. 

Especificamente no que se refere à divida mo
biliária estadual, a rolagem de tltulos ora analisada 
vem ocorrer em momento de significativas dificulda
des no cumprimento do orçamento estadual, em fun
ção do decréscimo nas receitas efetivamente reali
zadas, fenómeno que tem sido também observado 
na maioria das unidades da federação. 

A continuidade do cenário ora vigente na econo
mia nacional e regional, esta dependente em grande 
escala dos setores agroindustrfais e das exportações. 
todos em vislvel contração, penni1e antever, para as fi
nanças do Estado do Mato Grosso do Sul, um compro
metimento efetivo, somente com a divida fundada e as 
renegociações, já acertadas com a União, mu~o supe
rior aos 11% da recai la liquida real do Estado, que tem 
apresentado constante decréscimo. 

Por oportuno, cabe ressaltar que a ~o de 
inadimplência do Estado do Mato Grosso do Sul, apon-

tada no ~do Parecer do 8anoo Central do Brasil, 
decorre de providências ainda em andamento no 
âmbito do Programa de Apoio à Restrutura<,ão e ao 
Ajuste FISCal de Estados, confonne autorizado pela 
Resolução n" 70, de 1995, desse Senado Federal. 

Assim, com base na avaliação da situação cón
juntural que ora se apresenta, considero adequada a 
rolagem total da parcela da divida mobiliária esta
dual, vincenda no 2" semestre de 1996. 

Concluindo, pois, que se encontram atendidas 
as condições estabelecidas na Resolução n• 69/95, 
sou de parecer favorável ao atendimento do pleito 
do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 58, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Mato Grosso do 
Sul (LFTMS), deatlnando-aa os recursos 
ao giro de sua divida moblllárla com ven
cimento no 2" .-Ira de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Govemo do Estado do Mato Grosso 

do Sul autorizado, nos termos da Resolução n• 69, 
de 1996, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso do Sul (LFTMS), para giro 
de sua divida mobiliária com vencimento no 2" se
mestre de 1996. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substitufdos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela de 2% (dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferlvel; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto Lei 
n• 2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: cinco anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (CETlP); 
f) caracterfstica dos tftulos a serem substituf

dos: 

Titulo 

N 

N 

LFTMS 

Vencimento 

1"-7-96 

1"-8-96 

Quantidade 

8.000.000.000 (1 
3.000.000.000 ("} 

('") o uso do praço unitário om mlhar pela CETIP, Implica na dM
s4o da quanlldade por mi, por ocasiAo do refinanciamento 
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g) previsão de colocação e Vencimento dos tr
tulos a serem emi~dos: 

Colocacão Vencimento Tllulo Da1a-Base 

10..7-96 1'-7-2001 N 1'-8-96 

1'-8-96 1'-8-2001 N 1'-8-96 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 2()-9-79, 
do Banco Central;: . : . 

I) autorização legislativa: Lei n• 526, de 27-12-
84 e Decreto n• 8.515, de 11-3-96. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 
de sua aplicação. 

Ar!. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 11 de junho de 1996.- Gil
berto Miranda, Presidente - Ramez Tebet, Relator 
- Freitas Nato - José Fogaça - Osmar Dias -
Benl Veras - Ney Suassuna - Valmlr campelo -
Geraldo Melo - Jonas Pinheiro - Eduardo Supll
cy - BeiJo Parga - João Rocha - Vllson KJelnü
blng. 

PARECER N0311, DE 1996 

Da Comlasão de Assuntos Econ&nl
cos, sobre o Oficio 5135, de 1996, do Go
vernador do Estado de São Paulo, solici
tando autorização para a emlssiio de Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado 
de São Paulo - LFTP, com base na Reso
lução no 69, de 1995, do Senado Federal. 

Relator: Senador Eduardo Malaiazzo Supllcy 
Desde que vim para o Senado Federal em 

1991 venho tentando juntamente com esta Comis
são estabelecer um critério llnico para o equaciona
mento do problema financeiro dos Estados e Municf.. 
pios brasileiros. Todas as resoluções aprovadas por 
esta Casa, para resolver o problema, têm se mostra
do insuticientes, sendo rapidamente alteradas. Ano 
passado o Senador Gilberto Miranda apresentou 
três proposições referentes a rolagens das dfvidas 
estaduais, municipais e dos bancos pllblicos e priva
dos, cheguei inclusive a apresentar uma emenda ao 
PLS n• 145195. Infelizmente tais proposições ainda 
não tiveram suas votações conclufdas. Mais uma 
vez conclamo esta Comissão de Assuntos EconOmi· 
cos para que possamos dar uma solução definitiva 
com relação ao endividamento pllblico, sem isto 
continuaremos a alimentar este monstro chamado 
dfvida pública que, nada mais tem feito, do que 

aprofundar nossas desigualdades sociais e concen
trar a riqueza nacional nas mãos de poucos. 

Fui indicado relator do Offcio S/35, através do 
qual o Sr. Governador do Estado de São Paulo, 
pede autoriziu;ão para emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), cujos re
cursos serão destinados ao giro da Dfvida Mobiliária 
do Estado, vencfvel no primeiro semestre de 1996. 

A emissão pretendida visa, também, à rolagem 
de trtulos estaduais que autorizados na vigência da 
Resolução 11194, destinaram-se à liquidação de pre
catórios judiciais. 

O pleito encontra-se adequadamente instrufdo, 
nos termos dos artigos 13 e 16 da Resolução n• 69, 
de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre limi
tes globais e condições para as operações de crédi
to interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municfpios e suas autarquias, nos quais se in
clui o lançamento de titulas de dfvida mobiliária. 

O Banco Central do Brasil emitiu parecer DE
DIP/DIARE-9610535, informando que o pedido de 
autorização não se enquadra nos limites estabeleci
dos na supracitada Resolução. A extrapolação dos 
referidos limites é, todavia, decorrente do pleito de 
refinanciamento de metade da divida do Estado de 
São Paulo e de suas entidades junto ao Banespa, 
recentemente autorizado por esta Casa. 

É de ressaftar que o montante do refinancia
mento referido anteriormente não implicou a eleva
ção da dfvida fundada do Estado de São Paulo, uma 
vez que seu valor já vinha sendo computado para 
efeito dos limites de endividamento. Assim, com 
aquele refinanciamento não houve elevação do endi
vidamento global do Estado. A extrapolação de limi
tes decorrem tão somente de lacuna na Resolução 
n• 69/95 ao não prever tratamento diferenciado para 
renegociações de dfvidas, como a realizada pelo Es
tado de São Paulo, e que implicam contratação de 
operação de crédito expressiva para o mesmo exer
cfcio financeiro. As renegociações de dfvidas são 
tão somente composições/consolidações de um es
toque de dfvida já contrafda anteriormente, ao qual 
são associados novos fluxos de amortizações e de 
juros, que passam a onerar normalmente os limites 
de endividamento do Estado ou do Municfpio. Por
tanto, não há razão para que o montante das rene
gociações em Si onerem tais limites no próprio exer
cfcio em que forem efetivadas. 

Esse mesmo parecer DEDIP/DIARE-9610535, 
do Banco Central do Brasil, ressafta que apenas 
0,15% do total da dfvida mobiiiária do Estado é fi
nanciada no overnlght, mantendo-se praticamente 
inalterado o perfil da divida mobiliária do Estado COI" 

a rolagem pretendida. 



Junho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL. 00377 

Convém destacar ainda que a operação de 
créd~o pretendida não implica endividamento novo, 
mas simplesmente rolagem de divida a vencer no 
primeiro semestre de 1996. Estes fatos justificam 
que o Senado conceda ao Esiado de São Paulo tra
tamento excepcional. 

Por seu turno, a Emenda Constitucional n• 3, 
de .1993, em seu artigo 5° assegura a emissão de tf. 
tulos públicos pelos Estados, quando destinada ao 
refinanciamento de seu prtncipal devidamente atuali
zado, o que oorresponde ao pretendido pelo Estado 
de São Paulo. 

A regulamentação do conceito de "principal atua
lizado" é feita pela Resolução n" 69195 em seu artigo 
16 que, em seu § 7", determina que competa ao Sena
do Federal definir o percentual de refinanciamento 
adequado às condições próprias de cada solicitante. 

Apesar de que as rolagens de trtulos no segun
do semestre de 1995, bem como as jã autorizadas 
para este primeiro semestre, terem permitido o refi
nanciamento total das dividas vincendas, levando 
em consideração acordo firmado no âmbito da Co
missão de Assuntos Econômicos, e na tentativa de 
dar seqüência ao disposto na Resolução n• 69/95, 
sugiro que o Estado de São Paulo resgate 2% de 
sua divida mobiliãria, consequentemente rolando os 
demais98%. 

Desta forma, a emissão pretendida será reali
zada nas seguintes oondições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substiturdos, atuallzados nos 
termos do§ 7" do artigo 16 da Resolução n• 69, de 
1995, deduzida a parcela de 2%; 

b) modalidade: nominativa-transferfvel; 
c) mndimento: igual aos das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) ptaZo:de até 120 (cento e vinte) meses; 
e) wbrnomi'la/:R$1,00(seic); R$1.000,oo(ceq,j 

rJ = em doconênda doose valor do PU as quan-das serllo d~ 
vldldas por 1.000, de.lonna a adaquar o valor lklancelro da oolo
caçao. 

f) Caracterfsticas dos tftulos a serem substitui
dos: 

Tllulo 

521825 

525000 

VencimeniD 

15-6-1996 

15-6-1996 

M = 8fkXllib8itl-sa registJados no Beilc. , 

44.478.649.<496" 

148.878.805" 

g) Previsão de colocação e vencimento dos ti
tu/os a serem substitufdos: 

Colocação Venctmento 

17-6-96 

17·6-96 

15·6-2001 

15·6-2001 

(") = a Serem registrados no Salic 

Título 

521824 

521824 

Data-Base 

17-6-1996 

17-6-1996 

("") = a sarem registrados no Cetip por se tratarem de títulos emj.. 
tidos para pagamentos de precatórios judldals. 

h) Forma de colocação: através de ofertas pú
blicas nos termos da Resolução n• 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central; 

·I) Autorização Legislativa: Lei n• 5.684, de 28 
de maio de 1987 e Decreto n• 29.526, de 18 de ja
neiro de 1989; 

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Esta
do de São Paulo encontra-se de acordo com o que 
preceituam a Constituição Federal e a Resolução n• 
69/95 do Senado Federal devendo ser concedida a 
autorização para a rolagem de sua divida mobiliária 
vencfvel no primeiro semestre de 1996, nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1996. 

Autoriza o Estado de São Paulo a 
emitir Letras Financeiras do Tesol.iro do 
Estado de São Paulo- LFTP, cujos recw· 
sos serão destinados ao giro da divida 
moblllárla do Estado, vencfvel no primei
ro semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado de São Paulo autorizado, 

nos termos da Resolução 69, de 1995, a emitir Le
tras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, 
cujos recursos serão destinados ao giro da dMda 
mobiliãria do Estado, vencfvel no primeiro semestre 
de 1996. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) Quantidade: a ser definida na data de resga
te dos titules a serem substitufdos, atualizados nos 
termos do § 7" do artigo 16 da Resolução n• 69, de 
1995, deduzida a parcela de 2%; 

b) Modalidade: nomlnativa-transferfvel; 
c) Rendimento: igual aos das Letras Rnancei

ras do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) PtaZo: de até 120 (cento e vinte) meses; 
e) Vakr nomi'lal: R$1,00 (seli:); R$1.000,00 (ceq,j 

_ (*)=em decorrência desse_valorde P.U. as quantidades sarAodl-
vldidas por 1.000, de fonna a adequar-o valor ftiuui.Ceiro de colo
caçao. 

f) Caracterfsticas dos títulos a SP.rer.: :ub,,t;;uí· 
dos: 
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Tau lo 

521825 

525000 

Vencimento 

15-6-1996 . 

15-6-1996 

Quantidade 

44.478.649.496· 

148.878.805. 

(•) = encontram-se registrados no SELJC. 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem substituídos: 

Coiocacão Vencimento Título Data-base 

17-6-1996 15-6-2001 521824 17-6-1996(.) 

17-6-1996 15-6-2001 521824 17 -6-19961~) 

(*) = a serem registrados no Selic 

(**) = a serem registrados no Cetip por se lratarem de Ub.llos emf.. 
tidos para pagamentos de precatórios judiciais. 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas nos termos da Resolução n° 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central; 

I) autorização Legislativa: Lei n° 5.684, de 28 
de maio de 1987 e Decreto n° 29.526 de 18 de janei
ro de 1989; 

Art 3" O prazo máximo para o exercfcio da 
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) 
dias contados a partir da sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 11 de junho de t996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Eduardo SupUcy, 
Relator - Esperldlão Amln - Benl Veras - José 
Fogaça - Freitas Neto - Osmar Dias - João Ro
cha - Bello Parga - Carlos Bezerra - Lauro cam
pos - Roberto Requlão - Jonas Pinheiro - Ney 
Suassuna- Valmir Campelo- Geraldo Melo- VIl· 
son Kleinüblng. 

PARECER N"312, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econ&nl
cos sobre o Ofício ·s• n• 43, de 1996, 
(Ofício PRESI-96 1605, de 29 de maio de 
1996, na origem), do Senhor Presidente 
do Banco Central, Brasil, encaminhando 
parecer acerca da concessão de garantia 
à União a ser prestada pelo Estado de 
Santa Catarina, em operações de Crédito 
Rural Emergenclal contratadas pelo Ban
co do Brasil S. A-, no ilmblto do Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agri
cultura Familiar- PRONAF. 

Relator: Senador Casildo Maldaner 

I - Relatório 

É submetido ao exame do Senado Federal, o 
Cbo ·s· .1• ~. de 1996 (Offcio PRESI-96/1605, de 

29 de maio de 1996, na origem), do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasií, encaminhando -solicitação 
do Governo dO Estado de Santa Catarina, para conce
der garantia à União em operações de Crédito Rural 
Emergencial, no montante de R$20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais), a serem realizadas pelo Banco do 
Brasil S/A, no âmbito do Programa Nacional de Forta
lecimento da Agricultura Familiar- PRONAF. 

Referidas operações serão realizadas com a fi
nalidade de criar mecanismos de ajuda imediata aos 
pequenos produtores rurais atingidos pela estiagem 
que assolou o Estado de Santa Catarina no segundo 
semestre de 1995, com o apoio do Governo Federal 
que, por meio do Voto n° 057196, do Conselho Mo
netário Nacional - CMN, estendeu ao Estado esse 
crédito rural emergencial vinculado ao PRONAF. 

Segundo o Parecer Dedip/Diare-96/573, de 27-
5'96, do Banco Central do Brasil, a operação de cré
dito tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$20.000.000,00 (vinte mi
lhões de reais); 

b) origem elos recutsOS: Fundo de~ ao Tra
balhador (FA 1), condcionada à participação do Governo 
Eslach &ai rne<iarte assunção do risco financeiro das 
operações até o montante de R$20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais); 

c) destinação dos recursos: custeio e manuten
ção dos pequenos produtores rurais e de suas famf
lias, atingidos pela estiagem que assolou o Estado 
de Santa Catarina no segundo semestre de 1995; 

d) agente financeiro: Banco do Brasil S. A., po
dendo valer-se do Banco Estadual para formalização 
das operações; 

e) condições de pagamento: 03 (três) anos, 
com amortização de 50"/o (cinqüenta por cento) do 
saldo devedor em 31-8-98 e o restante em 31-8-99. 

É o relatório •. 

11- Voto do Relator 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
52, incisos V a IX, da Constituição Federàl, combina
do com o art 393, parágrafo único, alfnea •a• do Re
gimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto 
de resolução, no exercfcio da competência privativa 
do Senado Federal, de dispor sobre os limites glo
bais e condições para a realização de operações de 
crédito interno e externo, inclufda a prestação de ga
rantias pela União, Estados, Distrito Federal, Municf
pios e suas respectivas autarquias. 

Os autos do presente processo encontram-se 
instrufdos com toda a documentação exigida pela 
Resolução n• 69, de 14 de dezembro de 1995, que 
dispõe sobre a matéria. 



Junho de I 996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00379 

O Parecer DEDIP/DIARE-96/573, de 27-5-96, 
do Banco Central do Brasil, analisou os limites e a 
situação atual do endividamento do Estado de Santa 
Catarina em cumprimento ao disposto no art. 13, da 
Resolução n• 69/95, visando à concessão de garan
tia a ser prestada por aquele Estado, em operações 
de Crédito Rural Emergencial a Produtores da Re
giã,o Sul, no âmbito do Programa Nacional de Forta
lecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

O Governador do Estado de Santa Catarina emi
tiu certidão atestando o cumprimento das disposições 
relativas ao art. 27, § 2!', ao art. 29, incisos VI e VIl, ao 
art. 32, § 3" e ao art. 212 da Constituição Federal, o 
enquadramento exigido na Lei Complementar n• 62, 
de 27 de rnruço de 1995, e o pleno exerofcio da com
petência tributária conferidas pelas Constituições Fe
deral e Estadual, em observância ao estabelecido no § 
3" do arL 13 da Resolução n" 69, de 1995, com a reda
ção dada pela Resolução n°19, de 1996. 

Conforme informação constante do Cadastro 
da Dfvida Pública (CADIP), o Estado encontra-se 
adimplente junto às instituições integrantes do Siste
ma Financeiro Nacional. 

Finalmente, o Governo do Estado de Santa Ca
tarina, no exerofcio do direito conferido pelo art. a• 
da Resolução n• 69/95, solicita que a operação não 
seja computada para efeito 'de cálculo dos limites fi
xados no arL 4° dessa mesma Resolução, urna vez 
que a operação ultrapassa o limite estabelecido no 
inciso 11 desse artigo. 

Diante do exposto, manifesto-me favoravel
mente à concessão da autorização para que o Esta
do de Santa Catarina ofereça a garantia em análise, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 60, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a prestar garantia il Unlio 
no valor de R$20.000.000,00 (vlnta milhõ
es de reata), em operações de Cnkllto 
Rural Emergenclal reallzadaa no Amblto 
do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF). 

O Senado Federal resolve: 
ArL 1° É o Estado de Santa Catarina autoriza

do, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, a pres
tar garantia à União nas operações de Crédito Rural 
Emergencial concedidas a pequenos produtorus ru
rais no âmbito do Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar (PRONAF), no valor 
total de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 

Parágrafo único. A garantia prevista no caput 
não será computada para efeito de cálculo dos limi
tes fixados no art. 4° da Resolução n• 69, de 1995. 

Art. 2• A operação de crédito objeto da garantia 
de que trata esta Resolução tem as seguintes carac
terísticas: 

a) valor pretendido: R$20.000.000,00 (vinte mi· 
lhões de reais); 

b) origem dos rec111sos: Fundo de Amparo ao Tra· 
balhador (FA l), oondcionada à participação dO Governo 
Estadual mediante assunção do risco financeiro das 
operações até o montante de R$20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais); 

c) destinação dos recursos: custeio e manuten· 
ção dos pequenos produtores rurais e de suas famí· 
lias, atingidos pela estiagem que assolou o Estado 
de Santa Catarina no segundo semestre de 1995; 

d) agente financeiro: Banco do Brasil S.A., po· 
dando valer-se do·Banco do Estado para formaliza
ção das operações; 

e) condições de pagamento: 3 (três) anos, com 
amortização de 50% (cinqüenta por cento) do saldo 
devedor em 31-8-98 e o restante em 31-8-99. 

Art. 3° O prazo para o exerofcio desta autoriza
ção é de duzentos e setenta dias, contados a partir 
da data da publicação desta resolução. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 1996. - Gil
berto Miranda, Presidente- Caslclo Maldan«, Reia
ter- Freitas Neto-José Fogaça - Carlos Bezerra -
Roberto Requlão- Valmlr Campelo- Geraldo Melo 
- Bello Parga - vn-t Klelnilblng - Osmar Dias -
Bani v--Lauro campos- João Rocha- Eduar
do SUpllcy- Ney & m mna - Jefferson Péres. 

PARECER N" 313, DE 1996 

Da Comlasiío de Assuntos Econ&nl
-. sobre o Oficio s rf' 44, de 1996, (Offclo 
PRESI-n" 1.606, de 29 de maio de 1996, na 
origem), do Pnlllldentll do Banco Central 
do Brasil, encaminhando solicitação da 
Prefeitura Municipal de Coronel Barros -
RS, para que possa contrablr operação de 
crédito JuntD il Cabra Ecan&nlca Federa~ 
no valor de R$ 64.092,02 destinada il cons
truçio de unidades hllbltaclonals. 

Relator: Senador José Fogaça 

1-Relatório 

O Presidente do Banco Central do Brasil, por 
intermédio do Offcio •s• n• 44, de 1996 (Oficio PRE
SI n• 1.606, de 29-5-96, na origem), encaminha à 
Presidência do Senado Federal o Parecer DE
DIP/DIARE-961567, de 23-5-96, do Departamento da 
Dfvida Pública, referente à solicitação da Prefeitura 
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Municipal de Coronel Barros- RS, para que seja au
torizada a contratação de operação de crédito junto 
à Gaixa Económica Federal. _ 

A operação de crédito !em as seguintes carac
terísticas: 

a) valor pretendido: R$ 64.092,02 (sessenta e 
quatro mil, noventa e dois reais e dois centavos); 

b) encargos: 
-taxa de juros: 6,1% ao ano, exigfveis mensal

mente, inclusive no perfodo de carência; 
- taxa de risco de crédito: 1% do valor do fi

nanciamento; 
c) destinação dos recursos: construção de uni

dades habitacionais; 
d) condições de pagamento do principal: em 

216 (duzentos e dezasseis) prestações mensais, 
após carência de 7 (sete) meses; 

e) garantia: quotas do FPM (Fundo de Partici
pação dos Municfpios). 

11 -Voto do Relator 

Compete a esta Comissão, nos tennos do art. 
52, inciso VIl, da Constituição Federal, a iniciativa de 
projeto de resolução, ·que implique o exetclcio da 
competência privativa do Senado Federal de dispor 
sobre limites globais e condições para as operações 
de crédito interno dos Estados. 

Os autos do presente processo encontram-se 
instruídos com toda a documentação exigida pela 
Resolução n° 69, de 1995, do Senado Federal, que 
dispõe sobre as operações de crédito interno e ex
temo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municf
pios e de suas autarquias, inclusive concessão de 
garantias, seus limites e condições de autorização, e 
dá outras providências. 

O Parecer DEDIP/DIARE-961567, do Departa
mento da Olvida Pública do Banco Central do Brasil, 
supramencionado, informa que a operação de crédi
to em questão atende a todos os limites estabeleci
dos pela Resolução n° 69/95. Todavia, a Prefeitura 
Municipal de Coronel Barros - RS não cumpriu ple
namente o disposto. no art. 212 da Constituição Fe
deral, que exige a aplicação de, pelo menos, 25% 
das receitas resultantes de impostos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino, exigência esta incor
porada pela Resolução n° 69/95 como necessária 
para a autorização em pauta. 

Esclarece a Prefeitura de Coronel Barros, que 
o descumprimento do preceito constitucional deve
se ._.) fato de que 80% da população escolar do Mu
nicípio integram a rede estadual; de modo que o Mu
nicípio só poderá adaptar-se à exigência constitucio
nal após a conclusão do processo de municipaliza-

ção do ensino de 1° Grau e Pré-escolar (processos 
n° 57249-96-0 e n° 57248-19.00/96-0, com manifes
tação favorável da Secretaria Estadual de Educa
ção). Esclarece, ainda, que o Municfpio realizou, no 
ano de 1995, despesas com educação na proporção 
de R$2.805,37 por aluno, valor superior à média dos 
Municfpios brasileiros. 

Em Face ao exposto, sou favorável a que se 
aUtorize a Prefeitura Municipal de Coronel Barros -
RS a contratar a operação de crédito em questão, 
na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 61, DE 1996 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Co
ronel BaiTos - RS a contratar operação de 
crédito junto à C&lxa Económica Federa~ 
no valor de R$64.092,02, destinada à c:on&
trução de unidades habitacionais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de Coronel Bar

ros - RS autorizada, nos termos de Resolução n° 69, 
de 1995, a contratar operação de crédito junto à Caixa 
Económica Federa~ dentro do programa Pró-Moradia. 

Art. 2° A operação referida no art. 1° deve obe
decer às seguintes caracterfsticas: 

a) valor prefBndido: R$64.092,02 (sessenta e 
quatro mil, noventa e dois reais e dois centavos); 

b) encargos: 
- taxas de juros: 6,1% ao ano, exigfveis men

salmente, inclusive no perfodo de carência; 
- taxa de risco de crtMitD: 1% do valor do fi

nanciamento; 
c) destinação dos recursos: construção de uni

dades habitacionais; 
d) condições de pagamento do principal: em 

216 (duzentas e dezasseis) prestações mensais, 
após carência de 7 (sete) meses; 

e) garantia: quotas do FPM (Fundo de Partici
pação dos Municfpios). 

Art. 32 A contratação da operação de crédtto a 
que se referem os arts. 1° e 2° deverá efetivar-se no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias, contados 
da data da publicação desta resolução. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Saia das Comissões, 11 de junho de 1996. -Gil
berto Miranda, Presidente - José Fogaça. Relator -
Geraldo Melo -Joio Rocha - Freitas Neto - Eduar· 
do Supllcy - Lauro campos - Valmlr C8mpelo -
Benl Veras- Csrlos Bezerra- Vllson Klelnilblng -
Ney Suassuna- Jefferson Peres- Osmar Dias. 

PARECER N2 314, DE 1996 

À Comissão de Assuntos Económi
cos sobre o Ofício •s• n° 45, de 1996 (Oft-
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elo PRESI-96/1607, de 29 de maio de 
1996, na origem), do Sr. Presidente do 
Banco Central do Brasl~ encaminhando 
solicitação da Prefeitura do Município do 
Rio de Janeiro, para que seJa autorizada 
a celebração de operação de crédito ex
temo mediante a emissão de "Fixed Rate 
Notas" no mercado Internacional no valor 
de US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta 
milhões de dólares norte-americanos) 
destinados à redução da dívida mobiliário 
Interna do Munlcfplo - LFTMRJ. 

Relator: Senador Valmlr campelo 

1- Relatório 

O Presidente do Banco Central do Brasil, por in
termédio do Oficio 'S' n• 45 de 1996(0ffcio PRESI· 
96/1607 de 29 de maio de 1996, na origem) encam~ 
nhada solicitação de aUiorização deste Senado Fede
ral, para que a Prefeitura do Munlcfpio do Rio de Ja
neiro, possa celebrar operação de crédito extemo, 
mediante a emissão de 'FIXed Rate Notes' no merca
do internacional no valor de US$ 150.000.000,00 
(Cento e i5nquenta mühões de dólares norte-ameril:a
nos) destinados, exclusivamente à redução da divida 
mobiliária interna do Municfpio LFTMRJ, com as se
guintes caratéristicas: 

a) emissor. Prefeitura do Munlcfpio do Rio de 
Janeiro (RJ); 

b) agente de lançamento: Meril Lynch Pierce, 
Fennér & Smith lncorporated (USA) e/ou Meril Lynch 
lntemational Umited (UK); 

e) agente de pagamento: Chase Manhattan 
Trust and Banking Co. Ud. (Luxemburgo); 

d) garantidor: não há; 
e) modalidade: 'Fixed Rate Notes'; 
f) valor: US$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta 

milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a 
R$148.11 0.000,00 (cento e quarenta e oito milhões, 
cento e dez mil reais) em 21 de março de 1996; 

g) prazo: 3 (três) anos; 
h) 'coupon': até 10,125% a.a. fixos (equivalen· 

te a 400 'basis points' acima da 'US Govemment 
Treasury Bond' para o prazo de 3 (três) anos, a ser 
fixada na data da colocação), incidente sobre o sal
do devedor do principal a partir da data do ingresso 
dos recursos no Pafs; 

I) preço de emissão: mfnimo de 99% sobre o 
valor nominal, ou seja, deságio máximo de 1% sobre 
o valor de face; 

J) comissão do agente de lançamento: até 0,75 
(setenta e cinco centésimos por cento) "fiar sobre o 
valor ingressado; 

I) despesas gerais: limitadas a US$314.500,00 
(trezentos e quatorze mil e quinhentos dólares norte-
americanos); ~ 

m) forma de colocação: pública; 
r n) destinação dos recursos: exclusivamente 

para reduzir a divida mobiliária interna do Municfpio 
do Rio de Janeiro (RJ); 

o) condições de pagamento: 
- do principal: em única parcela, ao final de 36 

(trinta e seis) meses contados da data do ingresso 
dos recursos no Pafs; 

-dos juros: semestralmente vencidos; 
-da Comissão do agente de colocação: si mui· 

taneamente à entrada das divisas no país;e 
- das despesas gerais: após emissão do Certifi

cado de Registro, mediante comprovação, devendo 
ser pagas em reais, excetó aquelas incorridas no exte
rior que só possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Atente-se que o pleito do Municfpio do Rio de 
Janeiro não contradiz o art. 3" da Emenda Constitu· 
clonai n• 5, de 1993, que estabelece: 

'Art. 5" Até 31 de dezembro de 1999, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municf
pios somente poderão emitir tftulos da ·i:lrvida 
pública no montante necessário ao refinan
ciamento do principal devidamente atualiza· 
do de suas obrigações, representadas por 
essa espécie de tftulos, ressalvado o dispos
to no art. 33, parágrafo único, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. • 

Pois o texto constitucional permite a emissão 
de tftulos, desde que os recursos sejam destinados, 
exclusivamente, à rolagem de dfvida rnobiliária pree
xistente, não fazendo distinção entre divida mobiliá· 
ria interna ou externa. 

Esta opiróão é consubstanciada pelo Parecer 
PGFNICOF/n" 372/96, de 31 de março de 1996, da Pro
curadoria-Geral da Fazenda Nacional, que conciuiu: 

'8. O requis~o constitucional é que as 
obrigações sejam representadas por tftulos 
da divida pública, não fazendo distinção en· 
Ire tftulos da divida pública externa e inter
na. Onde a lei não distingue, não é permitido 
ao intérprete distinguir. Não vemos pois, do 
ponto de vista jurfdico, qualquer óbice a que 
o Municfpio conclua a operação .• ." 

Quanto aos impactos da operação relativos à 
politica de endividamento externo nacional e à polfti· 
ca cambial, esclarece-se que a operação foi creden
ciada pelo Departamento de Capitais Estrangeiros -
FIRCE do Banco Central. Desta forma, conclui-se 
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que a mesma atende à política de captação de re
cursos externos do País, cabendo salientar que a 
União não fornecerá garantias à presente operação. 

Ademais, o presente proeesso encontra-se de
vidamente instruído, acompanhado da documenta
ção pertinente, na qual destacam-se os seguintes 
documentos: 

. a) Parecer Oedip1Diare-96J575 de 27 de maio 
de 1996, do Banco Central do Brasil, atestando que 
o Município do Rio de Janeiro dispõe de saldo positi

--vo em relação aos limites estabelecidos nos art 3", 
art. 4°, incisos I e ii da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal; 

b) Autorização legislativa municipal específica 
para a operação; 

c) Certidão de Quitação da Tributos Federais -
PIS/Pasep/Finsocial; 

d) Ce!lificado da RegUaridad9 da SI! oaçãn FGlS; 
e) Certidão Negativa de DébHo-CNO, do INSS; 
f) Parecer Prévio, relativo ao axarcfcio de 

1994, do Tribunal da Contas do Município, compro
vando o cumprimento do disposto no art. 212, da 
Constituição Federal, relativo ao limHa mínimo de 
gastos com educação; e art. 38 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, relativo ao limita 
máximo das despesas com pessoal; 

g) Certidão do Tribunal de Contas do Município 
atestando o cumprimento do disposto no art 29, in
cisos VI e Vil, da Constituição Federal, relativo ao 
teta máximo para os salários dos prefeHos e verea
dores municipais; 

h) Declaração do Prefetto, quanto ao exercício 
da plena competência tributária; e · · · 

I) Declaração de adimplência junto ao Sistema 
Rnanceiro Nacional e aos financiadores externos 
em operações garantias pela União. 

É o Relatório. 

11- Voto do Relator 

Compete efetivamente ao Senado Federal, nos 
termos do art 52, incisos V e VIl, da Constituição Fe
deral, a autorização de operação de natureza financei
ra externa ou interna, de interesse da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo que 
operações de crédito externo, como a presentemente 
relatada, somente poderão ser eleluadas após autori
zação especifica do Senado Federal, conforma esta
belecido do art 2" ~ Resolução n• 69, de 1995. 

Diante da matéria de que se trata, considerando 
que o pleito do Município do Rio de Janeiro encontra
se de acordo com as exigências legais, espacificamert
te a Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal, e o 
artigo SO da Emenda Conslitucional n• 3, de 1993, ma-

nifesto-me favoravelmente a que se conceda autori
zação ao Município do Rio de Janeiro para a cele
bração de operação de crédHo externo, mediante a 
colocação de Rxed Rate Notes no mercado interna
cional, na forma do seguinte Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1996 

Autoriza o Município do Rio de Ja
neiro (RJ) a celebrar operação de crédito 
externo, mediante a emissão de Rxed 
Rate Notes, no mercado Internacional, no 
valor de US$150,000,000.00 (cento e cin- . 
qüenta milhões de dólares norte-america
nos) destinados, exclusivamente, a redu
ção da divida moblllária Interna do Muni
cípio- LFTMRJ. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• É o Município do Rio de Janeiro (RJ) auto

rizado, nos termos da Resolução n• 69/96, do Senado 
Federal, a celebrar operação de c$f~o externo me
diante a emissão de Rxed Rate Notes no mercado in
ternacional, no valor de US$150,000,000.00 (cento e 
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) desti
nados, exclusivamente, à redução da dívida mobiliária 
interna do Municfpio - LFTMRJ. 

Art 2" A operação de crédito externo ora auto
rizada terá as seguintes caracterlsticas: 

a) emissor. Prefeitura do Município do Rio de 
Janeiro (RJ); 

b) garantidor. não há; 
c) modalidade: "Rxed Rate Notes"; 
d) valor. US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta 

rnllhões de dólares norte-arilericanos), equivalentes a 
R$148.11 0.000,00 (cento e quarenta e oito milhões, 
cento e dez mil reais) em 21 de março de 1996; 

e)prazo:3(ttês)an~ 
f) "coupon": até 10,125% a.a. fixos (equivalente 

a 400 "basis points" acima da ·us Govemment 
Treasury Bond" para o prazo de 3 {três) anos, a ser 
fixada na data da colocação), incidente sobre o sal
do devedor do principal a partir da data do ingresso 
dos recursos no Pais; 

g) preço de emissão: mínimo de 99% sobre o 
valor nominal, ou seja, deságio máximo de 1% sobre 
o valor de face; 

h) comissão do agente de lançamento: até 
0,75% (setenia e cinco centésimos por cento) "fiar 
sobre o valor ingressado; 

I) despesas gerais: limttadas a US$314,500.00 
(trezentos e quatorze mil e quinhentos dólares norte
americanos); 

J) forma de colocação: pública; 
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I) destinação dos recursos: exclusivamente 
para reduzir a dívida mobiliária interna do Município 
do Rio de Janeiro (RJ); 

m) condições de pagamento: 
- do principat em uma únicã parcela, ao final 

de 36 (trinta e seis) meses contados da data do in
gresso dos recursos no País; 

-dos juros: semestralmente vencidos; 
- da comissão do agente de colocação: simul-

taneamente à entrada das divisas no País; e 
- das despesas gerais: após emissão do Certi

ficado de Registro, mediante comprovação, devendo 
ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no ex
terior que só possam ser pagas em moeda estran
geira. 

Art. 3° A celebração da operação financeira a 
que se refere o art. 1° deverá efetívar-se no prazo 
máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados 
da data de publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Valmlr campelo, 
Relator - Freitas Neto - Osmar Dias - Benl Veras 
- Vllson Klelnübing - Eduardo Supllcy - Jonas 
Pinheiro - Geraldo Melo - Ney Suassuna -João 
Rocha- BeiJo Parga- Ramez Tebet- José Foga
ça. 

PARECER NO 315, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econ&nl
cos, sobre o Oficio •s• n• 47, de 1996, 
que encaminha solicitação do Governa
dor do Estado do Rio Grande do Sul, rela
tiva ao pedido de emlssio de Letras FI
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul - LFTRS, cujos recursos 
serão destinados ao giro da divida mobi
IIárla do 2" semestre. 

Relator: Senador Pedro Simon 

I - Relatório 

O Senhor Governador do Rio Grande do Sul 
encaminhou a esta Casa, mediante o Oficio "S" n• 
47, de 1996, pedido de autorização do Senado Fe
deral para emitir Letras Financeiras do Tesouro da 
Estado da Rio Grande da Sul (LFTRS), cujos recur
sos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do 
Estado, vencível no 2° semestre de 1996. 

O pleito encontra-se instruido nas termos das 
arts. 13 e 16 da Resolução n' 69, de 1995, do Sena
do Federal, que dispõe sabre limites globais e condi-

ções para as operações de crédito interno e externo 
dos Estados, da Distrito Federal, dos Municípios e 
suas autarquias, nos quais se inclui o lançamento de 
títulos de dívida mobiliária. 

Conforme informação constante do Parecer do 
Banco Central do Brasil, a operação se enquadra 
nos limites esbelecidos pela Resolução n• 69 de 
1995. Além disso, o Estado do Rio Grande da Sul 

-eni:onlra-se adimplente junto às instituições inte
grantes do Sistema Financeiro Nacional, confomne 
informação constante da Cadastro da Dívida Pública 
-CADIP. 

O Parecer do Banco Central constata que o 
Estado do Rio Grande do Sul possui margem de res
gate, e recomenda o percentual de 95,39% para ro
lagem de sua dívida mobiliária venclvel no 2• se
mestre de 1996. 

II--Voto 

Diante da importância do pleito, e das numero
sas precedentes de Estadas da Federação que con
seguiram, a rolagem de 100% da dívida, julgamos 
ser razoável estender ao Governo do Ria Grande do 
Sul a mesma tratamento. Assim sendo, somas favorá
veis à aprovação da pedida nas termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 63, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado do 
Ria Grande do Sul a emitir Letras Rnan
celras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do SUl - LFTRS, cujos recu..
seráo destinados ao giro da Dívida Mobl
llárla do Estado, vencível no 2" semestre 
de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É a Estado do Rio Grande da Sul autori

zada, nas termas .da Resolução n• 69, de 1995, a 
emitir Letras Financeiras do T escura da Estada da 
Rio Grande do Sul - LFTRS, cujas recursos serão 
destinados ao gira da Divida Mobiliárla do Estado, 
v.encrvel no 2• semestre de 1996. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te das títulos a serem substituldas, atualizadas nos 
termas da § 7" da art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, deduzida a parcela de 2% (dois par cento); 

b) modalidade: normativa-transferível; 
c) Rendimento: igual ao das Letras Rnanceiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: de até 7 (sete) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (SELIC); 
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R$1.000,00 (CETIP), em conseqüência de cujo 
valor de PU as quantidades serão divididas por 1.00 
(mil), de forma a adequar o valor financeiro de colo
cação; 

I) caracterfsticas dos tftulos a serem substituf
dos, que se encontram registrados no Selic: 

Título Vencimento Qualidade 

532545 15-8-1996 3.232.197.670 

532555 15-8-1996 2.064:168.909 

535000 15-8-1996 2.207.771 ·. 
532555 15-11-1996 5.184.819.795 

534000 15-11-1996 1.000.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos tf
tulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Titulo 

15-8-1996 15-8-2001 5318 26 

18-11-1996 15-11-2001 531823 

a serem re
gistrados no 
Selic 

Colocação Vencimento Titulo 

15-8-1996 15-8-2001 531826 

a serem re
gistrados no 
Cetip, por 
se tratarem 
de trtulos 
em~idos 
para paga
mento de 
precatórios 
judiciais. 

Data-Base 

15-8-1996 

18-11-1996 

Data-Base 

15-8-1996 

J) fonna de colocação: através de ofertas públi
cas, nos termos da Resolução n• 565, de 20.9-79, 
do Banco Central; 

g) autorização legislativa: Leis n• 6.405 e 
8.222, de 15-12-72 e 15-2-89, respectivamente, e 
Decreto n• 36.348, de 8-12-95. 

Art. 3° O prazo máximo para o exercfcio da 
presente autorização é de duzentos e setenta dias 
contados a partir da sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Co<llissões, 11 de junho de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Pedro Simon, Rela
tor - José Fogaça - Valmlr Campelo - Osmar 
Dias- João Rocha- Cerlos Bezerra- Benl V eras 
- Roberto Requlão - Lauro Campos - Jonas PI
nheiro :... Ney Suassuna :... éello Par'ga - Eduardo 
Supllcy - Geraldo Melo. 

PARECER N° 316, DE 1996 

Da Comissão de assuntos Econôml
cos, sobre o Ofício "S" n• 48, de 1996, do 
Sr. Presidente do Banco Central do Brasil 
encaminhando ao Senado Federal pro
posta parà que seja alterado o item "g" 
da Resolução n" 53, de 27-10.95, do Sena
do Federal que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Guarulhos (SP) a realizar a 
emissão de Letras Financeiras do Munlcf
plo - LFTMIGRS, cujos recursos serão 
destinados a liquidação de precatórlos 
judiciais. 

Relator: Senador Jonas Pinheiro 
Através do Oficio PRESI-96/1636, do Presiden

te do Banco Central do Brasil foi encaminhada para 
exame do Senado Federal proposta para que seja 
atterado o item g da Resolução n• 53, de 27-10.95, 
do Senado Federal que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Guarulhos (SP) a realizar a emissão de Le
tras Financeiras do Municfpio - LFTMIGRS, cujos 
recursos serão destinados a liquidação de precató
rios judiciais. 

Cabe esclarecer que, segundo informações da 
Prefe~ura, a prorrogação dos vencimentos se faz 
necessária em razão do atraso ocorrido no processo 
de iic~ção para a contratação da instituição finan
ceira responsável pela colocação dos tftulos no mer-

. cedo, o que inviabilizou a observância do cronogra
ma original. 

Somos, assim. pela· autorização pleiteada pelo 
Oficio ·s· n• 48, de 1996, nos termos do seguinfe: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 64, OE 1996 

Autoriza a aHeração do Hem •g• do 
art. 2" da Resolução n" 53, de 27-1o-95, 
do Senado Federal que autorizou a Pre
feHura Municipal de Guarulhoa (SP) a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Munlcfplos de Guarulhos 
- LFTMIGRS, cujos recursos serão desti
nados a liquidação de precatórlos judl-
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clals pendentes de responsabilidade da
quele Munlcfplo. 

O Senado Federal resolve:Art. 1° O item 'g' do · 
art. 2• da Resolução n• 53, de 27 ·1 0-95, do Senado 
Federal, passa a ter a seguinte redação: 

g} previsão de colocação e vencimentos dos tf· 
tufos a serem emitidos: 

Vencimento Dlltll-8- Titulo Quantidade 

30-6-1997 30-&-1995 p . 4.506.160 

30-6-1998 30-&-1995 p 1.502.053 

30-6-1999 30-6-1995 p 3.004.106 

30-6·2000 30-&1995 p 6.608.213 

Total 15.1120.532 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 11 de junho de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Jonas Pinheiro, 
Relator - Carloa Bezerra - Geraldo Melo - Rober
to Requlio- Joú Fogaça- o.mar Diu- Freitas 
Neto - Benl Veras - Eduardo Supllcy - Lauro 
Campos - Joio Rocha - Valmlr Campelo - Ney 
Suauuna -~ Peres- Bello Parga- Es
perldllo Amln. 

Documento anexado peta Secmtarfa· 
Geral da Mesa, nos tennos do art. 250, pa
tágrafo único, do R/SF: 

ANEXO AO PARECER N° 688, DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° 53, DE 1995 

Autoriza a Prefellwa Municipal de 
Guarulhos (SP) a emitir, etrav6a de ofer· 
tss públicas, Lelnla Financeiras elo Te
souro do Munlcfplo de Guarulhos -
LFTM-GRS, cujos recurma aario destina
doa à llquldsçio ele pracat6rloa judiciais 
pendentes, ele responsabilidade daquele 
munlcfplo. 

O Senado Federal resolw: 
Art. 1• É a Prefeitura de Guarulhos (SP) autori

zada, nos termos da Resolução n• 11, de 1994, do 
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Munlcfplo ele Guarulhos - LFTM-GRS, para 
liquidação de precatórlos judiciais pendentes, de 
responsabilidade daquele munlcfpio. 

Art. 2• A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) denominação: Letras Financeiras do T esou-
ro do Municlpio de Guarulhos - LFTM-GRS; 

b) quantidade: 15.020.532 LFTM-GRS; 
c) modalidade: nominativa-transferfvel; 
d) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, Criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376;de 25 de novembro de 1987; 

e) prazo: até trinta e seis meses; 
f) valor nominal: R$1.000,00 (um mil reais) CE

TlP; 
g) previsão de colocação e vencimento dos tf

tulos a serem emitidos: 

Vencimento Dats-Base Titulo Quantidade 

30-6-1996 30-6-1995 p 3.004.106 

30-12-1996 30-6-1995 p 6.008.21 

30-6-1997 30-6-1995 p 4.506.160 

30-6-1998 30-6-1995 p 1.502.053 

Total 15.020.532 

h) fonna de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

I) autorização legislativa: Lei Municipal de Gua
rulhos n• 4.706, de 3 de julho de 1995. 

Parágrafo único. Em decorrência do valor de 
PU constante da allnea f, as quantidades serão divi
didas por 1.000 (um mil), ele forma a adequar o valor 
financeiro da colocação. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, contado 
da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex· 
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exerolcio, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

OF/GLPMDB n• 469196 

Brasma, 11 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. n• SF/797196, lenho a honra 

de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dOS Se
nadoras que integrarão a Comissão Temporária, cria
da através do Requerimento n" 475, de-1996, destina-
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da a "definir uma política para o deserwolvimento 
económico e social da Amazônia". 
Titulares Suplentes 
Sen. Jader Barbalho Sen. Gilvam Borges 
Sen. Nabor Júnior Sen. Marluce Pinto 
Sen. Sebastião Rocha Sen. Júnia Marise 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Ex.celência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência designa os Senadores indicados pela Ude
rança do PMDB para integrarem a comissão tempo
rária criada por intermédio do Requerimento n• 475, 
de 1996, de conformidade com expediente que aca
ba de ser lido. 

Sobre a mesa, otrcios que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Jefferson Pé
res. 

São lidos os seguintes 

OF/ n• 403/96-GLPFL 

Brasma, 12 de junho de 1996 
Senhor Presidente, 
Em resposta ao Oficio n• 856, indico, para 

comporem a Comissão Temporária Interna, criada 
através do Requerimento n' 555196, para prazo de 
sessenta dias, acompanhar ln loco os atos, fatos e 
circuntãncias que envolvem a tragédia da Clínica 
Santa Genoveva, no Bairro de Santa Tereza, bem 
como nas demais casas de geriátricas do Rio de Ja
neiro, os seguintes Senhores Senadores; 

Titulares 
José Alves 
Romero Jucá 
José Bianco 

Suplentes 
João Rocha 
Waldeck Omelas 
Jonas Pinheiro 

Atenciosamente, Senador Edison Lobão, Líder 
do PFL em exercício. 

OF. GLPTB/93/96 

Brasília, 12 de junho de 1996. 
Senhor Presidente, 
Em resposta: ao OF SF/858/96 e de acordo 

com a proporcionalidade partidária venho à presen
ça de V. Ex• com objetivo de Indicar o Exm" Sr. Val
mir Campelo na condição de Titular e a Exrnl Sra. 
Senadora Emília Fernandes, como Suplente, para 
como representantes do Partido Trabalhista Brasilei
ro - PTB comporem a Comissão Temporária, criada 
através do Requerimento n• 555, de 1996 para no 
prazo de sessenta dias, acompanhar in loco, os 
atas, fatos e circunstâncias que envolvem a tragé-

dia da Clfnica Santa Genoveva, no Bairro de Santa 
Tereza bem como nas demais casas geriatricas do 
Rio de Janeiro. 

Aproveito a oportunidade para retterar a V. Ex" 
os protestos de elevada estima e consideração. -
Senador Valmlr Campelo, Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência designa os Senadores indicados pelas u
deranças do PFL e do PTB para integrarem a comis< 
são temporária criada por intermédio do Requeri
mento n• 555, de 1996, r<e conformidade com os ex
pedientes que acabam de ser lidos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os 
Projetes de Resolução n"s 57, de 1996 a 64, de 
1996, cujos pareceres foram lidos anteriormente, fi
carão sobre a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, ,. , 
do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presi
dência recebeu o Aviso n" 489196, de 30 de maiO últi
mo, do Presiden1e do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Relatório de Audttoria, aprova
do pela Segunda Câmara daquele Órgão na sessão 
de 28 de março de 1996, referente a obras paralisadas 
e custeadas pela União, realizada no DNER/20" Distri
to Rodoviário Federal, no Estado de Alagoas. 

O expediente será anexado ao processado do 
Requerimento n• 651, de 1995, e, em cópia, ao pro
cessado do Diversos n• 1, de 1996, que vai à Comis
são de Rscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu os Avisos n•s 256, 265 e 266196, 
de 10 do corrente, do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópias das Decisõ
es n•s 323, 322 e 313/96, bem como dos respectivos 
Relatórios, Proposta de Decisão e Votos que as fun
damentam. 

Os expedientes serão anexados ao processa
do do Requerimento n• 651, de 1995, e, em cópia, 
ao processado do Diversos n• 1, de 1996, que vai à 
Comissão de Fiscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, nos termos do art. 7", 11, da Lei n• 
9.069195, a Mensagem n• 181, de 1996 (n• 540/96, 
na origem), de 10 do corrente, encaminhando de
monstrativo das emissões do real referentes ao mês 
de abril do ano em curso, as razões delas determi
nantes e a posição das reservas internacionais a 
elas vinculadas. 
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A matéria Vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Josaphat Mari
nho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Francelina Pe
reira. (Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

V. Ex' dispõe de vinte minutos. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje 
gostaria de falar a respeito da instalação da CPl 
destinada a apurar denúncias sobre o trabalho de 
crianças e adolescentes no Brasil. 

O trabalho infantil é um fenômeno em expan
são no mundo inteiro que rouba a possibilidade de 
meninos e meninas sonharem e serem crianças. No 
Brasil, as crianças começam a trabalhar cada vez 
mais cedo, aos cinco, seis anos de idade. Em muitos 
casos, elas se vêem obrigadas a assumir o papel de 
chefes de famflia; em função do desemprego dos 
pais ou na ausência destes. 

Para as crianças pobres, não existe infância 
com suas brincadeiras, fantasias e sonhos. O que 
existe são crianças sem infância, que representam a 
alarmante cifra de mais de 7,5 milhões de crianças e 
adolescentes trabalhadores, sendo que mais de 3 
milhões com idade entre 10 e 14 anos (o que é proi
bido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente) e 4,5 milhões de adoles
centes com idade entre 14 e 17 anos. O que equiva
le a aproximadamente 12% da população economi
camente ativa do Pafs. 

Levantamentos apontam que, no campo, crian- · 
ças começam a trabalhar a partir de cinco anos, so
mando outros milhões que não aparecem nas esta
tfsticas, comprometendo, assim, a sua saúde, a sua 
educação e, principalmente, o seu futuro. 

Essas crianças e adolescentes abandonam os 
estudos para ajudar os pais no sustento da casa. 
São filhos de desempregados ou de subemprega
dos, que ganham menos de um salário mfnimo por 
mês. 

Há uma engrenagem perversa por traz disso 
tudo. Os salários dos adultos são baixos; as crian-

ças trabalham para aumentar a renda das famllias. 
É uma mão-de-obra desprotegida, que não se erga· 
niza em sindicatos, não reivindica. E qué não pode 
contar nem com a famflia. A pressão da luta pela so
brevivência obriga os pais a contarem com o traba
lho dos filhos. 

.. As lavouras de cana-de-açúcar e sisai, os sela
res calçadista e fumageiro, bem como as pedreiras e 
carvoarias são os maiores responsáveis pelo recru
tamento de mão-de-obra infantil. 

A Organização Internacional do Trabalho (O fl) 
qonsidera ser 'diffcil encontrar, no Brasil, uma mer
cadoria na cadeia produtiva que não tenha a mão de 
urna criança•. 

É importante destacar o aspecto cultural que 
envolve a questão do trabalho infantil, pois a popula
ção em geral e as fammas, em particular, tendem a 
considerar que •o trabalho enobrece, o trabalho en
grandece', numa tentativa de justificar a necessida
de do trabalho pracoce, esquecendo-se de ressaltar 
que nem todo trabalho enobrece, enaltece ou en
grandece. Principalmente o trabalho de crianças que 
estão fora da escola trabalhando em regime de es
cravidão. 

As estatfsticas são preocupantes: 
- 1.280.000 crianças e adolescentes entre 1 O e 

14 anos trabalham na agricultura, sendo que mais 
de 59% trabalham mais de 40 horas semanais; 

- 57,8% desses jovens não são remunerados 
pelo seu trabalho (o pagamento está embutido na 
remuneração dos pais); 

- 70% recebem, em média, meio salário mfni-
mo; 

-67,1% dos que têm entre 15 e 17 anos traba
lham sem carteira assinada; 

- das crianças que trabalham, 1.400.000 têm 
menos de quatro anos de instrução. escolar; 

Nas fábricas de calçados de São Paulo e Rio 
Grande do Sul, crianças trabalham mais de 8 horas 
diariamente, em ambientes fechados, aspirando o 
pó das lixadeiras, da cola de sapateiro, além do ba
rulho das máquinas, para receberem R$50,00 men
sais. 

Nas carvoarias de Mato Grasse e de Minas 
Gerais, crianças trabalham em jornadas de cerca de 
13 horas, expostas à fumaça, sofrendo de tosse, 
conjuntiv~e. manchas pelo corpo e complicações 
pulmonares. Trabalham em troca de comida. 

As crianças que trabalham em canaviais, atiVi
dade considerada pelos médicos como a mais peno
sa, têm a pele rachada pelo sol, cortada pela folha 
da cana, mutilações provocadas pelo facão e foice. 
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Cumprem jornadas de 12 horas, com salário em mé
dia de R$3,00 por semana. 

Os jovens que trabalham nas plantações d!- si
sal, no interior da Bahia, entram em contato com as 
folhas pontiagudaS do'sisal e com o seu suco muito 
ácido, provocando cegueira e feridas em pemas e 
braços. Muitas sofrem de asma e nada recebem 
como pagamento, apenas ajudam os pais. 

Em meu Estado, o Rio de Janeiro, nos cana
viais de Campos, norte fluminense, c~anças e ado
lescentes representam quase 6 mil dos 30 mil traba
lhadores que cortam cana durante 12 horas diárias, 
em troca de menos de R$20,00 por semana. Numa 
blltz realizada em agosto passado pela Procuradoria 
da Justiça do Ministério do Trabalho, todas as doze 
usinas da região foram autuadas. Muitas das crian
ças tinham oito ou nove anos. Nenhum trabalhador 
tinha registro em carteira de trabalho. 

O pior é que as usinas, como todas as que pro
duzem para o Proálcool, são subsidiadas pelo Go
verno. A Petrobrás compra álcool de várias delas. 
Ou seja, a despeito das contfnuas denúncias sobre 
trabalho escravo nas usinas de álcool, o próprio Go
verno financia os empresários que exploram a mão
de-obra infante-juvenil. A única exigência da Palro
brás com a lisura de seus fornecedores é a detemii
nação constitucional que profbe estatais de compra
rem de quem não está em dia com o INSS e com o 
FGTS. A terceirização garante essa aparente lisura 
em usinas que empregam amplamente mão-de-obra 
infantil e escrava. 

Pela gravidade dos fatos, não podemos mais 
nos referir apenas às crianças abandonadas, aos 
meninos e meninas de rua. É preciso aprofundar 
ainda mais a concepção de criança sem infância, 
demonstrando as várias faces de um mesmo pro
cesso de supressão da infância. 

Diante dessa realidade, registro a instalação, 
no dia 30 de maio último, da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, da qual faço parte, corno titular, repre
sentando o Partido dos Trabalhadores. A referida 
CPI destina-se a apurar as denúncias contidas na 
reportagem da revista Veja, do dia 30 de agosto de 
1995, sobre o trabalho de crianças e adolescentes 

·no Brasil. É presidida pela Senadora Marluce Pinto e 
tem como Relatora a Deputada Célia Mendes. 

É preciso ressaltar que, se não fosse a impren
sa, a maioria das informações não chegaria até nós. 
Lamentavelménte, nós, que temos a grande respon
-sabilidade de ter um mandato parlamentar, não te
mos encontrado nos órgãos públicos informações 
suficientes para respaldar não apenas os nossos 

discursos, mas a nossa evolução no conhecimento 
da realidade brasileira. 

Muitas vezes, somos até considerados - é la
mentável dizer isto - medfocres nas nossas atuaçõ
es, porque não temos meios de transmitir informaçõ
es à imprensa sobre a realidade brasileira. Recebe
mos informações, em vez de transmiti-las. Portanto, 
a Imprensa passa inclusive a pautar o nosso com
portamento ou a determinar o que devemos falar da 
tribuna. 

Na oportunidade, vale ressaltar que essa CPMI 
originou-se da iniciativa da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores no Congresso Nacional, através de 
requerimento do Deputado Pedro Wilson (PT -GO), 
uma vez que a reportagem citada causou profundo 
choque em todos nós, e o PT, à época, na Câmara e 
no Senado, convocou a imprensa para comunicar a 
decisão de solicitar a criação da Comissão que ora 
se instala. 

O principal objetivo que motivou nossa Banca
da foi a inclusão desse tema como prioridade na 
agenda polflica do Congresso Nacional. Agora ·insta
lada, a Comissão Partamentar tem como desafio 
não apenas fazer levantamentos das irregularidades 
conhecidas de todos nós, mas principalmente diag
nosticar as causas e apresentar soluções para a er
radicação do trabalho infantil e escravo no Brasil. 

Um movimento se alastra pelo mundo, com ini
ciativas concretas, que é o boicote aos produtos fa
bricados e comercializados que utilizam a mão-de
obra infantil. Grandes lojas na Europa, por exemplo, 
exigem um selo que garante a ausência de crianças 
na fabricação de seus produtos, tomando cada vez 
mais rigoroso o código de conduta contra o trabalho 
infantil. Magazines e empresas norte-americanas 
deixam de comprar produtos fabricados por crian
ças. No Brasil, a Fundação ABRINQ pelos Direitos 
das Crianças, com apoio do UNICEF e da OIT, criou 
o programa 'Empresa Amiga da Criança'. Trata-se 
de uma campanha de conscientização para que as 
empresas nacionais não utilizem trabalho infantil e 
desenvolvam ações em beneficio das crianças e 
adolescentes, adotando, por exemplo, uma escola 
ou creche pública ou abrindo a empresa para a ca
pacitação de jovens para o trabalho, contnbuindo, 
assim, para melhorar a qualidade de vida de nossas 
crianças. 

O Congresso Nacional não poderia ficar de 
fora dessa corrente para erradicar o trabalho infante
juvenil. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que 
hoje teve sua primeira reunião, é uma excelente 
oportunidade de contribuir para que nosso Pais reli-
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· re crianças das ruas e do trabalho, garantindo sua 
permanência na escola. Poderemos, desde já, ofere
cer sugestões, corno a adoção de polfticas públicas 
corno o programa de garantia de renda mfnima para 
as famflias de crianças carentes, corno forma mais 
objetiva e eficaz de enfrentar o problema, ou seja, a 
elevação e/ou complementação da renda familiar, 
que tem apresentado resultados surpreendentes 
para a erradicação do trabalho infantil. 

Tanto esse programa corno outros, que não 
são apenas de iniciativa do Partido dos Trabalhado
res, contribuirão, sem dúvida nenhuma, para que a 
criança seja considerada cidadã. 

Talvez o tema não sensibilize muito ou não 
seja destaque das primeiras páginas dos jornais, 
mas quem conhece sabe das d~icutdades evidentes 
de uma ·=riança para trabalhar. Quando ela tem uma 
força de vontade muito grande, tenta conciliar o tra
balho com a escola. 

Antes de finalizar o meu pronunciamento, que
ro dizer que muitas vezes sou questionada pelas 
matérias especHicas que apresento. 

Desta tribuna tenho falado das questões nacio
nais. Quando falo de reforma agrária no Pafs, acre
dito estar abordando também a questão do trabalho 
infante-juvenil - não penso que sejam assuntos dis
sociados; quando me refiro às privatizações, não 
pretendo dizer que se trata de uma questão maior 
que a da prostituição infanto-juvenil. Não podemos 
ter a concepção de que os chamados temas tradicio
nais é que identifiCam a qualidade de um parlamen
tar. Ao contrário, na minha avaliação, não podemos 
abandonar determinados temas especHicos que, no 
meu caso, são minha razão de ser, de estar nesta 
tribuna, eleita pelo povo do Estado do Rio de Janei
ro. Esses temas que não sensibilizam, a meu ver, 
são prioritários para quem pretende um pafs diferen
te, com segurança. 

Não podemos aceitar esta fábrica que faz das 
crianças trabalhadores escravos: a pobreza, que as
sola a maioria da população brasileira. Se já aboli
mos a escravidão no Brasil - pelo menos oficialmen
te - não podemos sustentá-la extra-oficialmente. Te
mos a certeza de que a criança precisa freqüentar 
uma escola, de que precisa brincar. Criança é cria~ 
ça, independentemente da classe social a que per
tença. Luto pelo diretto da criança, da criança de 
rua, da criança dos palácios e das mansões, que 
muitas vezes é abandonada pelos seus pais, que lhe 
dão riqueza, mas não são capazes de se fazerem 
presentes, de conviverem com os filhos. Luto pelos 
direitos das crianças, porque entendo que elas não 

representam apenas o futuro do Brasil, mas a conti
nuidade de uma sociedade racional. Não podemos, 
de forma nenhuma, aceitar o trabalho escravo. 

À minha frente está o homem que foi o Relator 
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, 
o Senador Bernardo Cabral. S. Ex1 sabe que intro
duzimos na Constituição dispositivos que profbem 
terminantemente que se façam das crianças traba
lhadores adultos· o que se dirá de trabalho escravo! 

Compreendemos a situação de miséria, enten
demos perfeitamente que já não podemos, na nossa 
utopia, auerer que uma criança pobre pura e sim
plesmente estude. Lamentavelmente, não podemos. 
Há, no entanto, o Estatuto da Criança e do Adoles
cente, que pretende compatibilizar os direitos com a 
realidade social, possibilttando à criança a oportuni
dade de aprender e de produzir, sem que se tenha 
de tirar dela os seus sonhos e o seu direito de viver 
o seu momento de criança. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Com a per
missão da Mesa, concederei o aparte a V. Ex"; em 
seguida, ao Senador Romeu Tuma. Depois, encerra
rei o meu pronunciamento. 

O Sr. Bernardo Cabral - Em primeiro lugar, 
devo dizer, eminente Senadora, que só agora ousei 
interrompê-la porque pretendia evttar que V. Ex" per
desse o fio condutor filosófico do seu discurso. V. 
Ex" fala, Senadora Benedtta da Silva, em crianças 
famintas; eu acrescentaria que elas são mortas pelo 
pelotão de fuzilamento da fome e transformam-se 
em seputturas sem inscrição, desconhecidas; nin
guém sabe de onde vieram, só se sabe que não irão 
mais adiante. Bem diz V. Ex" que não há sensibilida
de, qce os grandes meios de comunicação não dão 
a uma man~estação dessa natureza a repercussão 
que merece. Qualquer outro Senador - excetuo V. 
Ex" -, ao pronunciar um discurso dessa ordem, pode
ria parecer insincero. No entanto, partindo de V. Ex", 
que sentiu na pele o que signifiCa ser uma criança com 
dificuldade, adquire uma tonalidade de seriedade tão 
grande, que me leva a cumprimentá-ta. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço a V. 
Ex" pelo aparte, Senador Bernardo Cabral, que enri
queceu este pronunciamento. Sei que V. Ex" não só 
relatou sobre essa matéria, mas conhece a necessi
dade que ternos de segurar essa bandeira e deixar 
que nossas crianças possam simplesmente ser 
crianças. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senadora Benedita da Silva? 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA· Ouço o aparte 
do nobre Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma - Nobre Senadora Benedi
ta da Silva, peço desculpas à Mesa, que já está ad
vertindo V. Ex1, com o sinal vermelho, há algum tem
po. Ouvi com muita atenção o pronunciamento sem
pre oportuno de V. Ex". Ao falar do menor que é 
submetido ao trabalho presumivelmente escravo, V. 
Ex" fez referência ao Senador Bernardo Cabral à 
época da elaboração da Constituição de 1 SC<;;.Isso 
me fez lembrar de algumas histórias tristes que 

- ocorreram quando Bernardo Cabral era Ministro da 
Justiça, e eu, Diretor da Polfcia Federal. Havia casos 
graves de exploração de menores: prostituição, tra
balho escravo, violências indescritfveis que pude ver 
com amargura e tristeza. Providências foram torna
das, mas os fatos se repetem a cada tempo, sem 
que as autoridades tenham a oportunidade de coibi
los preventivamente, evitando-lhes a repetição. Vejo 
um ponto em relação ao qual poderfamos avançar: o 
trabalho no campo, onde as fammas trabalham cole
tivamente para receber um salário que dê para a sua 
sobrevivência. Fazen\ parte dessa coletividade o pai, 
a mãe e as crianças, pouco importando a idade que 
tenham, desde que possam carregar alguma coisa 
para aumentar a produção diária. Pergunto: será 
que não valeria a pena pensarmos em incentivos 
para os empresários que usam a mão-de-obra es
crava, no sentido de que não o façam, no sentido de 
que ofereçam a essas crianças escola e um aprendi
zado tecnológico, para que depois, na idade adulta, 
possam produzir com maior qualidade e qualifica
ção? Não seria melhor? Porque tudo acontece à 
sombra, atrás da cortina, e não temos capacidade 
de acompanhar, a não ser em urna CPI. O trabalho 
das CPis já mostrou resultados graves, que foram 
apresentados e encaminhados ao Ministério Público. 
Se V. Ex' propor amanhã outra CPI, sem dúvida ne
nhuma irá se defrontar com os mesmos fatos apura
dos na atualidade. Cumprimento V. Ex' pelo oportu
no pronunciamento. _ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço, no
bre Senador Romeu Tuma. Quero ressaltar que não 
se trata realmente de se dar apoio ao empresariado, 
até porque a produtividade da mão-de-obra infantil 
está no mesmo nivel da do adulto, sem a remunera
ção equivalente. O trabalho infantil não é remunera
do suficienten\ente. Há produção, razão pela qual 
não se precisa proporcionar mais incentivos a esses 
empresários. 

É importante dizer que devemos desestimular 
o empresariado a usar a mão-de-obra infantil. Essa 

seria realmente uma boa iniciativa. Queira Deus que 
possamos fazê-la! Rco com o que diz a Blblia: "Dei
xai vir a mim os meninos, porque dos tais é o reino 
dos céus•. Espero também que seja também da ter
ra chamada Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. -
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador Ney Suassuna, St4s e Srs. 
Senadores, estou dando entrada hoje a um projeto 
de lei que dispõe sobre as campanhas publicitárias 
das empresas fabricantes de cigarros e bebidas al
coólicas. 

ta: 
Por esse projeto, o Congresso Nacional decre-

• Art. 1° Os anunciantes de produtos 
derivados de tabaco ou de bebidas alcoóli
cas investirão em propaganda e publicidade 
na forma estabelecida por esta lei. 

Art. 2" A cada real despendido na pro
moção desses produtos corresponderá um 
real aplicado em campanha que condene o 
vfcio ou demonstre as conseqüências para a 
saúde das pessoas, decorrentes do consu
mo ou dependência daqueles produtos. 

Arl. 3" As campanhas a que se refere o 
artigo anterior deverão ocupar os mesmos 
verculos, espaço, tempo de duração e faixa 
horária que as campanhas promocionais do 
produto. 

Parágrafo único - As fraudes nessa 
área serão consideradas como propaganda 
enganosa, e, como tal, julgadas e apenadas. 

Arl. 4° Os anunciantes objetos desta lei 
manterão planilhas detalhadas de investi
mentos em publicidade para fiscalização do 
Poder Público. 

Art s• Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. s• Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Não há um ser humano de bom-senso 
que advogue em favor do tabagismo. O que 
de "melhor" se obtém nessa área é urna pa
lavra de desdém em relação aos seus ne
fandos efeitos sobre a saúde humana. Tam
bém, quanto à bebida alcoólica, está claro a 
cada cidadão medianamente informado que, 
conquanto não possa ser qualificada de in-
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trinsecamente má, como o cigarro, eslá, no 
entanto, obrigatoriamente, na biografia de 
cada drogado do mundo. " 

A maior causa de internações psiquiá
tricas no nosso país são conseqüência do 
uso abusivo de bebidas alcoólicas. Perde
mos perto do número total de baixas na 
guerra do Vietnã, a cada ano, nas ruas e es
tradas brasileiras, somente por acidentes 
associados ao akoolisrno. 

O álcool exerce efeitos em quase to
das as células do organismo, mas afeta par
ticularmente os neurOnios cerebrais. Ao con
trário do que popularmente se acredita, o ál
cool não é um estimulante e sim um depres
sor do sistema nervoso central. Quanto 
maior a quantidade de álcool ingerida, maior 
é o número de centros cerebrais atingidos. 
Oaf estar ele tão associado aos acidentes 
de trânsito. 

O nível de álcool correspondente a 60 
ou 90ml de uísque deprime apenas os cen
tros cerebrais superiores, os que são res
ponsáveis pelo julgamento crítico, ou .censu
ra. Já um nível de 230 a 350ml pode depri
mir todas as áreas motoras e também a 
área cerebral responsável pelas emoções. 
Uma ingestão maior, digamos, de 400 a 
700ml, já pode levar ao coma. 

Embora não se divulgue, o alcoolismo 
é uma doença cara para o Estado. Consome 
milhões de reais por ano no trato de suas 
conseqüências. Corno problema de saúde 
pública, ultrapassa as doenças cardíacas, o 
câncer e doenças mentais. 

Quanto ao tabagismo, a queima de um 
simples cigarro produz um a dois miligramas 
de nicotina, além de outras substAncias-quí
micas, nocivas ao organismo vivo, corno for
maldeído, metanol, acetona, metia etil ceto
na, amOnlll e dióxido de nitrogénio. Essas 
substâncias são muito irritantes para os teci
dos pulmonares. 

A fase particulada da fumaça resultan
te do fumo tem 254 componentes, dos quais 
sete foram isolados corno causadores de 
câncer, entre os quais. podemos citar: ben
zopireno, dibenzopireno e dibenzoantrace
no. 

O ato de fumar equivale a injetar nicoti
na e produz na pessoa efe~os imediatos, 
representados por estimulação do sistema 

nervoso autónomo, fa2:endo aumentar a fre
qüência cardíaca e a pressão arterial. Um 
grande número de estudos epidemiológioos 
estabelecem associação significante entre 
infarto do miocárdio e o hábito de fumar. A 
taxa de mortalidade por doenças cardíacas 
é o dobro da taxa de não-fumantes. 

O consumo de tabaco é a causa mais 
importante de bronquite crOnica. Quando a 
pessoa inala a fumaça do cigarro, o trato 
·respiratório fica sujeito à exposição de partí
culas e gases contidos na fumaça, que inibe 
os movimentos das células ciliadas respon
sáveis pela limpeza mecânica das vias aé
reas superiores e inferiores. 

Exposição crOnica à fumaça do cigarro 
resulta em redução definitiva de ventilação 
pulmonar e interfere com a troca de C02 por 
02. A chance de morrer por bronquite crOni
ca é quatro vezes maior entre os fumantes e 
o risco de morrer por enfisema é sete vezes 
maior. 

Chega-se, diante de tais constatações, 
à questão razoável: por que permanecem 
tais males sem qualquer ataque, grassando 
livres em nossa sociedade? Pelos empregos 
que geram? Pelo caráter "social" que se 
lhes foi dado em tempos de menor cons
ciência? Se esse argumento for explic~ado, 
por questão de coerência, haverá a socieda
de que se curvar diante da indústria do tóxi
co, do seqüestro, do comércio de órgãos e 
tantos outros ramos lucrativos da indústria 
::la morte. Isso, sob a alegação de que em
pregam milhares de fammas. Absurdo! 

É hora de enfrentar o cerco, é hora de 
definir o que contribui e o que conspira con
tra um ideal humano de felicidade e saúde. 
É hora de lutar por uma consciência de que 
ainda existem grandes e poderosos parasi
tas e sanguessugas em nossas sociedades, 
que sobrevivem da desgraça dos mais fra
cos. É hora de dizer que isso é imoral - en
quanto não se pode taxar de ilegal". 

A experiência tem mostrado que não se deve
ria tomar ilegal o consumo seja do álcool, seja do 
fumo. Deve-se deixar que a pessoa escolha. Mas 
não há duvidas sobre a necessidade de se esclare
cer o usuário em potencial sobre as conseqüências 
para a sua saúde do fumo ou do álcool. 

"Não há dúvidas de que precisamos 
aluar dentro de um espírito de legalidade e 
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de respeito aos direitos adquiridos. Mas 
também não deve ficar obnubilado o fato de 
que as forças opressoras e de degeneração 
de nosso povo precisam ser contidas e, 
eventualmente, eliminadas. 

Convoco meus nobres pares a prestar 
apoio e aprimoramento ao que considero um 
grande salto no processo de libertação do 
Brasil de dois de seus principais algozes in
testinos: o fumo e o álcool. Agradeço ao pu
blicitário Carlito Maia, que sugeriu esta pro
posição e a quem presto a minha homena
gem". 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria 
também de registrar desta tribuna o otrcio que hoje 
estamos - os Membros da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores, o lrder José Eduardo Outra, a Sena
dora Marina Silva, o Senador Lauro Campos, a Se
nadora Benedita da Silva e eu próprio- encaminhan
do ao Presidente Fernando Henrique cardoso, nos 
seguintes termos: 

"Sr. Presidente, 
Há oito anos, a brasileira LAmia Maruf 

Hasan foi presa e condenada à prisão per
pétua por um Tribunal Militar de Israel, acu
sada de envolvimento na morle de um sol
dado israelense, como cúmplice de seu ma
rido, o palestino Taufic Abdalla, que recebeu 
a mesma pena. 

Desde então, LAmia, longe de sua fa
mma e, em especial, de sua filha, LUBNA 
PA TRfCIA, através de seus advogados, tem 
procurado demonstrar que a sua punição é 
excessiva, uma vez que não foi responsável 
direta por aquela morte. 

Quando de sua estada no Brasil, Yas
ser Arafat transmitiu ao governo brasileiro e 
à famma de LÂMIA que, em conversação 
com o governo israelense, obteve a garantia 
da autorização para que a brasileira retor
nasse ao Pafs. Pensávamos que a demora 
em sua soltura era devida às eleições israe
lenses. 

Todavia, com a vitória eleitoral da opo
sição, sua situação toma-se dramática, pois, 
caso o Primeiro-Ministro Shimon Peres não 
tome as medidas necessárias para a sua li
bertação, ela corre o risco de permanecer, 
pelo resto da vida, encarcerada. 

A Bancada do Partido dos Trabalhado
res no Senado Federal solicita o empenho 
de Vossa Excelência para que interceda jun-

to ao governo israelense pela liberleção de 
LAmia. 

Diante das negociações entre árabes e 
israelenses, visando selar definitivamente o 
Acordo de Paz assinado na Casa Branca 
(EUA), em setembro de 1993, talvez fosse 
oportuno Vossa Excelência solicitar o auxmo 
do Presidente norte-americano, Bill Clinton, 
para patrocinar gestões pela fibertação de 
nossa compatriota. 

Confiantes em seu critério, que saberá 
a quem melhor encaminhar o apelo, aprovei
tamos a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência nossos protestos de elevada es
tima e consideração." 

Assinam os membros da Bancada do Partido 
dos Trabalhadores no Senado. 

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de regis
trar que, há poucos Instantes, juntamente com os 
Deputados Jaques Wagner, José Fritsch e Adão 
Preito, e o Senador José Eduardo Outra, protocola
mos, no Palácio do Planalto, offcio ao Presidente 
Fernando Henrique carctoso mostrando como o Im
posto Territorial Rural tem tido uma arrecadação fnfi.. 
ma, que está muito longe de guardar relação com o 
propósito, contido na Constituição brasileira, daque
les que criaram esse tipo de tributo. 

Era intenção, à época da criação do Imposto 
Territorial Rural, que este visasse o estfmulo ao bom 
uso da terra, para que todos aqueles que possuem 
áreas agricultáveis em nosso Pafs pudessem utilizá
las da forma mais intensa e produtiva possfvel. 
Quão maior a área e quão menos utilizada, maior 
deveria ser o ITR. 

Ora, Sr. Presidente, pelo estudo que registrei 
aqui, na semana passada, e que hoje foi, em sfnte
se, entregue ao Presidente Fernando Henrique car
doso neste otrcio, constata-se que, quanto maior a 
terra e menor o seu uso devido, menor, proporcio
nalmente, está sendo a contribuição do proprietário. 
Também o fndice de inadimplência tem sido tão 
maior quanto maior o proprietário. O ITR pratica
mente tem sido um tributo ao latifúndio. 

Entregamos hoje o offcio ao Presidente apenas 
em caráter protocolar. Não pedimos audiência; afi.. 
nal, hoje é Dia dos Namorados e, como estamos um 
tanto estremecidos com o Presidente Fernando Hen
rique carctoso, resolvemos apenas protocolar o do
cumento. 

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

sidência informa aos Srs. Senadores que estão nos 
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gabinetes que todas as votações da pauta de hoje 
são de quorum qualificado e votações nominais, ra
zão pela qual solicitamos aos Srs. Senadores que se 
dirijam ao plenário, porque, às 15h30min, iniciare
mos a Ordem do Dia. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, na fonma do Regimento, gostaria de soli
citar a palavra para urna comunicação inadiável, 
logo após o Expediente, caso seja possível. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, faço 
solicitação no mesmo sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SuaS<:;~na) - Sena
dor Antonio Carlos Valadares, V. Ex" está inscrito na 
prorrogação da Hora do Expediente, bem como os 
Senadores Jefferson Péres, Ramez T ebet e Romeu 
Tu ma. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Lfder, com base no art. 14 do 
Regimento Interno, para urna comu_nicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Tem V. 
Ex" a palavra, por 5 minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lf· 
der. PrQiluncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, perplexos, todos nós iorna
mos conhecimento, na tarde de ontem, da tragédia 
que se abateu sobre a progressista cidade de Osas
co, em São Paulo. 

As cenas chocantes dos escombros e o sofri
mento das pessoas feridas pela explosão que atin
giu o Shopping Plaza, mostradas em cores pelas te
levisões de todo o País, deixaram-nos entristecidos 
e preocupados. 

Quero, neste momento, como Lfder do PTB 
nesta Casa, hipotecar minha sólidariedade ao povo 
de Osasco, principalmente às famHias que perderam 
filhos e parentes nesse acidente inesperado. 

Também como Lfder do PTB, desejo emprestar 
ao Prefeito Celso Antonio Giglio, pertencente aos 
quadros do nosso Partido, a minha total solidarieda· 
de, colocando-me ao seu inteiro dispor para quais
quer gestões que visem amenizar o sofrimento das 
fammas atingidas. 

Graças a Deus, a Defesa Civil e a rede de hos
pitais de Osasco agiram prontamente e encontra
vam-se razoavelmente aparelhadas para socorrer as 
vftimas do acidenta. O hospital regional de Osasco, 
numa situação privilegiadíssima em termos de Bra
sil, possuía até mesmo estoque de sangue para as 
opera~ões mais~~---- - --------- ---

o Brasil inteiro está sofrendo com a tragédia 
de Osasco. Todos aguardamos ansiosos pela com
pleta recuperação dos feridos. 

Colocamo-nos, mais uma vez, à inteira disposi
ção da Prefeitura Municipal de Osasco. 

Ao laborioso povo de Osasco deixo aqui a mi
nha solidariedade neste momento de tristeza e 
apreensão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenta. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, 
por penmuta com o Senador Mauro Miranda. S. Ex" 
dispõe de 20 minutos para o setl pronunciamento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, nesta sessão legislativa, em feve
reiro, tratei do problema do desemprego. Salientei, 
então, a gravidade do problema, observando quanto 
se estendia no Pafs tal sijuação. 

Na oportunidade, observei a sijuação esdrúxu
la que se verificava de adotar o Unibenoo, que aca
bava de absorver a parte boa do Banco Nacional, a 
providência das chamadas demissões voluntárias. 
Realçava, então, a estranheza que havia de provo
car, em toda a população, a circunstância de um 
banco particular receber volumosa ajuda do Banco 
Central para apossar-se de um outro banco piivado 
que fracassara e, em seguida, adotar a polftlca de 
desempregar os velhos servidores dessa instituição. 

Dali para hoje, a sijuação se tem agravado ex
tremamente. Ainda no dia 25 de maio, o Correio 
Brazlllense anotava o aumento do desemprego em 
38,62%; e assinalava, referindo-se ao apurado pelo 
IBGE, que 213 mil trabalhadores perderam o empre
go na indústria e que o comércio e os serviços não 
conseguiam absorver a mão-de-obra. Diariamente, 
os jornais salientam a ampliação desse problema. É 
tamanha a ~ação que os nobres representantes 
do PSDB resolveram elaborar uma cartilha contra o 
desemprego. Compreendo a preocupação. O receio 
que tenho é o de que, enquanto se cogije preparar 
uma partilha contra o desemprego, o desemprego 
aumente, e o Governo não adote as soluções ade
quadas para a cerração do mal. 

Tanto mais de preocupar é a situação quanto o 
Banco Bandeirantes, logo após a absorção do Ba
norte, também declarou que ia promover um expur
go no quadro de servidores da in~ição absorvida. 

Não tem procedimento diverso o Excel, na Ba
hia, que absorveu o Banco EconOmico. Uma parcela 
ponderável dos antigos funcionários do Banco Eco
nOmico já1oLnotificada paraB. opção da demissão 
voluntária. Muitos deles, por sinal, receberam o 
'convite' para que optassem até hoje, 12 de junho. 
To dos sabemos o que significa o 'convite' à opção 
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da demissão voluntária. Em realidade, é a ameaça 
real de que, se não houver a opção ao convite feito, 
a demissão se tará de qualquer modo. 

Todos esse bancos foram altamente beneficia· 
dos pelo Banco Central. E ainda há singularidades 
que fazem aumentar o vulto da nossa estranheza. 
No jornal o Estado de S. Paulo, de 10 deste mês 
de.junho, noticia-se que a demissão no Banorte cus
tará R$15 milhões ao Banco Central. Pergunta-se: 
tal é possfvel? O ·Banco Bandeirantes, como os ou
tros bancos, receberam, como dito, lavores do Ban· 
co Central para que absorvessem as instituições fra· 
cassadas. Depois que entram na posse das vania· 
gens, efetuam demissões que hão de ser pagas pelo 
Banco Central? Onde está a legitimidade de tal pro
vidência? Onde? 

Sr. Presidente, não se sabe exatamente • acre
dito que pelo menos aqui no Congresso • qual o vo
lume dos recursos despendidos pelo Banco Central 
em favor desses bancos particulares. Mas já saiu 
noticia dizer.1o que o socorro aos bancos custou 
R$21 bilhões. Não li, nem ouvi nenhum protesto a 
esse respeito. A imprensa já noticia que bancos pe
dem ·mais auxmo. Nessas condições, o chamado 
Proer se tomou um Fundo no Banco Central a servi· 
ço da manutenção de bancos privados. 

O ilustre professor e economista Luciano Couti· 
nho, em artigo de 9 de junho, com muita sobriedade, 
faz observações dignas de relevo. Diz ele: 

"Com as recentes absorções de ban· 
cos falidos, o Proer acumula créditos de 
R$11 ,2 bilhões. Não se contabiliza ar a parte 
podre das instituições que ficou com o Ban· 
co Central. Estima-se que os ativos irrecu
peráveis ascendem a mais de R$7 bilhões. 
Há, além disso, o problema dos bancos es
taduais, que exigirá novas operações de 
grande escala." 

E complementa o seu raciocfnio o eminente 
professor e economista: 

"O volume gigantesco desses créditos 
com juros subsidiados e da assunção des
ses prejufzos para salvar o sistema bancário 
brasileiro representa uma das maiores ope
rações de transferência de renda já efetua
das na história." 

Atente-se bem em que essa observação não é 
feita por um leigo, mas por um professor de econo
mia, com experiência em cargos públicos. 

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

O SR. JOSAPHAT MARINHO· Ouço V. Ex" 
com muito prazer. 

O Sr. Lauro Campos • Nobre Senador Josap
hal' Marinho, ainda que tratasse de assuntos meno
res, de somenos importância, V. Ex" os abordaria 
com tamanha maestrla que eles se engrandeceriam 
diante do brilho de sua inteligência e da capacidade 
analftica de suas palavras. Mas nunca o vi tratar de 
assuntos menores. V. Ex" sempre sabe escolher, 
eleger os assuntos que o levam e elevam a essa tri
buna. De modo que, em relação ao assunto de hoje, 
o problema do desemprego, gostaria apenas de 
acrescentar pouca coisa, para não tomar o precioso 
tempo de V. Ex". A Febraban, que hoje é chamada 
de "Quebraban", há três meses, em uma reunião, 
ameaçou enxugar o sistema, demitindo 180 mil ban· 
cários. Essa ameaça e constrangimento levou a uma 
nova forma de suicfdio, pois 11 bancários se suicida
ram diante dessa ameaça de perda de sua possibili
dade de trabalho. Entretanto, o Proer, que diz se 
preocupar com os depositantes, não se preocupa 
com os bancários, e sim com os banqueiros, promo
vendo ainda, como V. Ex" acabou de demonstrar, 
uma maior concentração na já concentradfssima 
rede bancária nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Nobre 
Senador Lauro Campos, interrompo V. Ex" para 
prorrogar, de otrcio, por 15 minutos, a Hora do Expe
diente a fim de, também, atender às demais inscriçõ-
es. 

O Sr. Lauro campos • É muno estranho que, 
diante de todas essas notfcias que V. Ex" acaba de 
trazer, mostrando o agravamento do desemprego no 
Brasil, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, na 
França, afirme, baseado em dados não analisados 
pela Fundação Getúlio Vargas, que existem apenas 
5% de desempregados no Brasil. Ora, a Fundação 
Getúlio Vargas apura o desemprego daqueles que 
estiveram nessa snuação nos últimos sete dias e 
considera inativo aquele que estiver há mais de sete 
dias desempregado • uma outra categoria que cria
ram para diminuir o desemprego estatfstico. Como o 
mestre Joseph Schumpeter nos ensina, devemos 
nos preocupar com a forma pela qual os dados são 
apurados e com o substrato epistemológico dos 
mesmos. Quer dizer, a Fundação Getúlio Vargas 

-usa um critério cujo objetivo real é esconder, ocullar 
o desemprego existente no Brasil ao considerar ina· 
tivo aquele trabalhador desempregado que estiver 
nessa snuação apenas nos últimos sete dias. Quem 
estiver há mais de sete dias desempregado entra na 
categoria de inativo e deixa de ser desempregado, 
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de acordo com essa bizarra classificação criada pela 
Fundação Getúlio Vargas e não criticada pelo Presi
dente da República, que nela se apóia para, aqui e 
no exterior, dar um retrato falso do Brasil, dizendo 
que temos apenas 5% de desemprego neste ano e 
que, no próximo ano, o desemprego será de apenas 
6%, quando na Espanha, por exemplo, é de 22%. 
De modo que é mais uma máscara que este Gover
no usa ao adotar os dados da Fundação Getúlio 
Vargas, que distorcem a apuração do desemprego, 
mas não evitam que os desempregados passem 
fome, não evita que os desempregados se suicidem. 
Muito obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço-lhe, 
nobre Senador Laura Campos, a bondade dos ter
mos iniciais do seu aparte e a ajuda subseqüente 
que trouxe ao meu pronunciamento, fornecendo ou
tros subsidies à apreciação da matéria. Tudo está a 
mostrar que se agrava o problema do desemprego e 
mais, segundo a imprensa noticiou, o próprio Presi
dente da República declarou, na França, que duran
te o ano de 1996 a situação ainda continuaria se 
agravando. Ora, enquanto tal ocorre, a classe média 
se empobrece e aumenta o número dos que estão 
em dificuldade. 

O Sr. Edlson Lobão - V. Ex• me penn~e um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ouço seu 
aparte. 

O Sr. Edison Lobão - O Presidente da Repú
blica citou números que sofrerão um acréscimo de 
20% sobre o ano passado; em 1995 foi de 5%, em 
1996 é de 6%. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço-lhe, 
Senador Edison Lobão, o acréscimo numérico que 
traz, porque não há mais nem contestação, por parte 
dos membros do Governo, com relação à s~ação 
existente, e que se agrava. 

Fato que todos observamos é reduzido a escri
to em artigos sóbrios, de editorialistas, sem nenhu
ma rejeição pór parte do Governo. Ainda ontem, o 
editorialista Antônio Caries Pereira, em o Estado de 
S.Paulo, assinalava: 

·o tempo de recolocação aumentou 
dramaticamente. Os dem~idos sabem disso 
e, portanto, qualquer dinheiro que entre no 
perfodo de vacas magras ajuda o orçamento 
familiar.• 

Mas esse mesmo jornalista salienta 
uma particularidade curiosa: 

"Enquanto a situação se agrava, o Go
verno, ao invés de adotar providências cor-

retivas, está promovendo estudos como o 
que o artigo revela. Em um dos órgãos do 
Ministério do Trabalho, por exemplo, estuda
se projeto de lei a ser encaminhado ao Con
gresso no próximo ano - anote-se -, vincu
lando o recebimento do salário-desemprego 
à matricula em qualquer dos cursos de reci
clagem, ou seja, de requalificação profissio
nal.• 

Quer dizer, a situação se agrava e o Governo, 
ao invés de adotar providências que reduzam o so
frimento celetivo, propõe-se a estudar projeto de lei 
destinado a estabelecer condições até para o dda
dão receber o salário-desemprego. É demais, Sr. 
Presidente! 

A providência administrativa não sobrevém, o 
que se ameaça é a elaboração de um projeto de lei, 
condicionando o recebimento do salário-desempre
go a uma requalificação profissional. 

E o jornalista, cem mu~ propriedade, acres
centa "que não dá para retreinar um engenheiro de 
produção, para que se adapte à lista de empregados 
procurados no Sistema Nacional de Emprego. Um 
gerente com lonnação em Engenharia e mestrado 
em Administração não será reciclado. No entanto, 
pessoas com essa qualificação freqüentam as filas 
da Caixa EconOmica para receberem, durante três 
meses, o "cararninguado" segurcxlesemprego." 
Pois, se o projeto anunciado sobreVier, até esse 
minguado auxilio do desemprego cessará, pelas exi
gências de uma requalificação profissional. 

Essas observações. Sr. Presidente, eu queria 
trazer ao Senado, sem mencionar nomes, mas pre
tendendo relrisar que a s~ação se agrava agora na 
Bahia, cem a providência adotada pelo Excel, que 
absorveu o Banco EconOmico. 

"Todos sabem - a imprensa inteira publicou - que 
aquela absorção se deu da parte boa do Banco, por
que a parte podre ficou à conta do Banco Central. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)(Faz 
soar a campainha) 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Estou con
cluindo, Sr. Presidente. 

Então, o Banco Excel, que recebeu essas van
tagens. que, em seguida, reabriu o Banco EconOmi
ce em clima de festa, pouco após, a medida tomada 
em beneficio da economia baiana, ameaça de dis
pensa voluntária uma parte relevante dos servidores 
daquela organização? FICa a observação para que 
possamos, nesta Casa, continuar vigilantes. 

Acentue-se, para exame posterior, próximo ou 
remoto, que bancos que recebem volumosos auxl-



00396 ANAIS DO SENADO FEDERAL )unho de 1996 

lias do Banco Central, para que absorvam outros em 
dificuldades, logo, em seguida, tomam decisão de 
demitir empregados que receberam. 

Pergunta-se: O Ministério da Fazenda e o Ban
co Central não atentaram para esta s~uação? Um e 
outro órgão não verificaram que, fornecendo tão al
tos recursos aos bancos privados, precisavam res
gu1!rdar a sttuação dos assalariados? Como os ban
cos estão demitindo, ou ameaçando de demitir, por • 
essa forma oblíqua, a conclusão a que se chega é a 
de que não houve a precaução por parte do Banco 
Central nem do Ministério da Faienda. 

O Sr. Onofre Qulnan - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO· Ouço V. Ex". 
O Sr. Onofre Qulnan - Ao usar o Proer para 

socorrer o sistema financeiro, uma das exigências 
que se deveria fazer seria não haver demissão nos 
bancos. Já que está investindo vultosas somas para 
salvar esta ou aquela instituição, pelo menos nesta 
operação deveriam resguardar os empregos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe 
o aparte que, em verdade, serve de conclusão ao 
meu pronunciamento. 

Lamentavelmente, ao contrário do que V. Ex" 
justamente observa, o Governo não adotou a provi
dência de resguardar a s~uação dos bancários. As 
vantagens do Proer são apenas para os bancos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat 
Marinho, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presldéncia, 
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Na 
prorrogação da Hora do Expediente, concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jefferson Péres. (Pausa) 

S. Ex' desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 

Tuma. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, o Senador Valmir Campa
lo, como Lfder, usou da palavra para se referir ao 
assunto que é a razão da minha comunicação a esta 
Casa: a Tragédia de Osasco. Endosso as condolên
cias do Lfder Valmir Campelo, encaminhadas ao 
Prefeito, seu correligionário polftico, Dr. Celso Anto
nioGilio. 

Ultimamente, o mundo vem sendo surpreendi
do com tragédias provocadas por atas de terrorismo 
praticados por facções que procuram agredir a so-

ciedade com esses atentados impensados. Sabe
mos, pela identificação, quais são essas correntes e 
os grupos terroristas que agem pelo. mundo procu
rando intranqüilizar a sociedade. O Brasil não está 
alheio a essas tragédias com mortes de crianças, de 
mulheres, de jovens. Tampouco sabemos se conse
guimos identificar os nossos terroristas. 

A tragédia de Osasco me faz lembrar um fato 
semelhante, ocorrido, há 6 anos, no Bairro do Brás, 
também em São Paulo, onde uma empresa empre
gava como combustível gerador de suas máquinas 
gás liquefeito de cozinha. Vinte botijões de gás, que 
se encontravam com vazamento, explodiram des
truindo dois quarteirões daquele Bairro. Foi uma tra
gédia horrivel. Como Diretor da Polícia Fedem~ lá 
estive. Em razão dos danos provocados pela explo
são, chegou-se a pensar tratar-se de um atentado 
terrorista. 

Surgiu à época a necessidade de o DNC fazer 
um controle mais aprimorado dos invólucros, ou 
seja, dos botijões de gás, tendo em vista o set.nem-
pode uso. ' 

Segundo o artigo Irresponsabilidade, db jor
nal Correio Brazlllense de hoje, diz que: • ... há hoje, 
no país, mais de 80 milhões de botijões de gás, dos 
quais cerca de 6 milhões com mais de 40 anos de 
uso e sem qualquer condição de reuttllzação. Apesar 
disso, estão em pleno uso'. Oferecendo riscos à so
ciedade. 

Recentemente, num programa de TV, o presi
dente de uma empresa distribuidora de gás liquefei
to, denunciou distribuidores clandestinos, pequenas 
empresas que usavam botijões sem nenhuma res
Ponsabilidade pela sua segurança. Um empresário 
do seu Estado, Senador Ramez Tebet, mu~o preo
cupado com as condições dos botijões, quando os 
recebia em sua empresa, oferecia no seu lugar no
vos botijões, fiscalizados. 

O Sr. Onofre Quinan- Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA- Ouço V. Ex'. 
o Sr. Onofre Quinan - Modéstia à parte, V. 

Ex' está tocando em um assunto sobre o qual enten
do bem. A respe~o do problema de vasilhame de 
gás liquefe~o de petróleo no Brasil, devo lembrar 
que as grandes companhias que estão no mercado 
há quarenta, cinqüenta anos nunca fizeram a recu
peração, a troca de vasilhame. Enquanto isso, as 
empresas que têm botijões próprios, durante 1 O 
anos são totalmente ressarcidas pelo Imposto de 
Renda, porque é dedutível 10% ao ano. Portanto, 
existe muita má-fé nas declarações de certas pes-
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soas desse setor. Inclusive, a cham~ada requalifica
ção de botijão que essas empresas, que no passado 
ganharam rios de dinheiro e não a fizeram. estão so
licitando agora do Governo Federal um aumento no 
preço do gás para tazê-la. Será que eles vão rece
ber esse dinheiro e lazer essa requalificação? Era o 
que eu gostaria de acrescentar. 

. O SR. ROMEU TUMA - A requalificação gera 
uma obrigação anterior. O pedido de aumento é 
apenas para ganhar mais um pouco, Senador Ono
fre Quinan. 

Eu recomendaria que fosse lido o artigo de Jã
nio de Freitas, de hoje, na Folha de S. Paulo, na 
pág. 1-5 A do primeiro caderno. O t~ulo é "Bombas a 
granel" e faz referência exatamente ao que V. Ex' 
disse. O artigo do Correto Brazlllense, intitulado Ir
responsabilidade, também faz referência a esse 
aspecto; o jornal Correio Brazlllenae trouxe matéria 
int~ulada "Irresponsabilidade", sobre o mesmo as
sunto; e noticiários de jornais nacionais e internacio
nais fizeram referência hoje a essa tragédia que en
lutou os lares desta Nação. 

Nossas condolências e nossas tristezas por 
essa terrível ocorrência. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
corno Uder do Partido dos Trabalhadores, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con-
cedo a palavra a V. Ex'. · 

Lembro ao Plenário que há um orador inscrito 
e que a prorrogação da Hora do Expediente já está 
praticamente esgotada. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Corno U
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, conforme já salientaram os 
Senadores Valmir Campelo e Romeu Tuma, o Brasil 
hoje se encontra estarrecido. Transmitimos nossa 
solidariedade aos sobreviventes e às famRias das ví
timas fatais - mais de 35 mortos e 380 feridos - da 
explosão na cidade de Osasco, em São Paulo, que 
transformou o shopplng center em cenário de pâni
co e desespero. 

Segundo depoimentos dos sobreviventes, ali 
se viveu um verdadeiro cenário de horror. 

·o Dia dos Namorados mais triste da 
história de Osasco! Às 12:05 horas de on
tem a explosão causada por vazamento de 
gás fez desabar o principal shopplng cen
ter da cidade de Osasco - o Osasco Plaza 
Shopping. 

Cerca de duas mil pessoas ali se en
contravam. Inúmeros estudantes que, nesse 

horário, haviam saído de suas escolas para 
tomar um lanche num shopplng center. 

É corno se houvesse um bombardeio 
em Osasco, assim disse o Diretor do Hospi
tal José Maria Moreira•. 

Faz-se necessário algumas providências. corno 
as que são recomendadas por Janio de Freitas, 
hoje, no artigo já citado pelo Senador Romeu T uma: 

•o acidente de Osasco, mais recente 
cap~ulo da seqüência de tragédias coletivas 
que nos estão abalando, vem juntar-se tam
bém aos acontecimentos que levaram à 
crescente denúncia de falta de fiscalização 
por parte das chamadas autoridades. E 
coincide com a discussão final no Governo 
para decretar a liberação do preço do gás. 

A primeira causa provável do desastre 
foi atribuída à explosão de gás engarrafado. 
Botijão de gás é, de fato, uma bomba mais 
poderosa do que muitos pelardes militares. 
Apesar disso, é o principal combustível do
méstico, mesmo em cidades tão "desenvol
vidas" corno São Paulo e Rio. Uma bomba 
íntima das fammas como o fogão ou a mesa. 
Afastada das vistas nos restaurantes e lan
chonetes, mas ainda mais ameaçadora. 

Ocorridos os acidentes, quase sempre 
é impossível determinar se decorreu de fa
lha nos cuidados do usuário, se de defeito 
no recipiente ou em sua válvula, falhas es
tas de responsabilidade dos fornecedores 
(engarrafador, distribuidor e vendedor, em 
geral unidos em uma só empresa). Essa difi
culdade de precisão pericial funciona, no fi
nal das contas, como proteção à irresponsa
bilidade criminosa de muitos fornecedores, 
corno os consumidores de gás engarrafado -
já comprovamos tantas vezes, em botijões 
recebidos e nem sempre devolvidos. 

O risco de desastres causados pelos 
fornecedores pode ser muito reduzido; pelo 
método utilizado em todos os países onde 
haja venda de gás engarrafado, não importa 
para que fim. O método é a fiscalização go
vernamental freqüente nas engarrafadoras 
de gás. No Brasil, não são tantas que tor
nassem problemática a fiscalização. 

Mas são poderosas. E, por isso ou 
não, a atividade fiscalizadora tem o resulta
do só de guardar as aparências. O setor do 
Governo encarregado dela é o Departamen
to Nacional de Combustíveis, mais conheci-
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do pela sigla DNC, cujas atribuições incluem 
a fiscalização dos armazenadores de com
bustfveis em geral. E dos distribuidores de 
combustfveis. E dos postos de gasolina, 
sendo o Brasil o País que mais tem postos 
em relação à quantidade de vefculos. No 
meio disso tudo, estão os milhões de bom
bas instaladas nas casas, nos restaurantes 
e nas lanchonetes. 

Para fiscalizar tudo isso, o DNC conta 
com 80 fiscais. E o Ministro Bresser Pereira 
e o Presidente Fernando Henrique conside
ram que reforma administrativa é demitir -
onde seria necessário admitir, cobrar resul
tado ou, então, nada lamentar nas tragédias 
provocadas por incúria. A começar, a incúria 
do Governo." 

Sr. Presidente, diante da tragédia ocorrida e a 
exemplo do que aconteceu hoje na Câmara dos De
putados, em solidariedade e pesar pelas vflimas da 
explosão no shopplng center de Osasoo, venho re
querer um minuto de silêncio para que possa o Se
nado Federal man~estar o _seu pesar. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Regi
mentalmente, submeto a proposta do Senador 
Eduardo Suplicy à apreciação do Plenário. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
(Faz-se um minuto de silêncio.) 
Concedo a palavra, na prorrogação da Hora do 

Expediente, ao nobre Senador Antonio Cartas Vala
dares. 

V. Ex' dispõe de três minutos. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Agradeço a V. Ex" a benevolência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 60 dias o 
Brasil está mergulhado na greve de 32 universida
des. É um momento realmente estranho para não di
zer trágico, porque há quase dois meses amplos se
tores da vida universitária brasileira encontram-se 
em greve, sem que tenha ocorrido qualquer tipo de 
reação positiva da parte do Governo Federal. Essa 
situação me deixa extremamente preocupado. 

Causa profunda estranheza a indiferença ofi
cial ao movimento dos docentes das inst~uições fe
derais de ensino superior. Atitudes como essa po
dem agravar ainda mais o quadro, já trágico, do fun
cionamento das universidades. 

Associações representativas dos professores 
das universidades públicas denunciam seguidamen
te a queda da qualidade do ensino e da pesquisa 
como conseqüência da falta de condições adequa
das nas faculdades. Recebi, nesse sentido, canden
te apelo da Associação dos Docentes da Universida
de Federal de Sergipe, que repercutiu, no Estado 
que represento nesta Casa, a angústia e o engaja
mento de suas congêneres Brasil afora. 

Nesse manifesto destaca-se .que também os 
padrões salariais dos docentes vêm caindo regular
mente, levando os responsáveis pela produção e 
pela difusão do saber cientffico a extremos que che
gam a beirar a indigência, sobretudo no infcio de 
carreira. 

Ora, é amplamente sabido que à indigência de 
meios seguem-se a falência do conhecimento e o 
colapso do processo de formação de novas geraçõ
es de profiSSionais universitários brasileiros. 

Por mais que se aleguem d~iculdades eoonO
micas e financeiras, restrições orçamentária!;, défi
cits e dfvidas, a responsabilidade do Governo é a de 
ouvir e dialogar. Por verdadeiras que sejam, as difo
culdades econOmicas e financeiras não podein ser
vir de pretextO escapista. 

O Governo não pode se negar à evidência de 
que é através do diálogo que podemos chegar a 
conclusões benfazejas em favor do Brasil, notada
mente quando está em jogo o futuro do nosso Pafs, 
com milhares e milhares de professores e de jovens, 
a esta altura dos acontecimentos, fora das salas de 
aula. Somente esforços conjuntos podem contribuir, 
Sr. Presidente, para superar dificuldades e percal
ços. 

Quero aqui deixar expresso - com toda a ênfa
se - o meu apoio ao diálogo entre o Governo Federal 
e as entidades representativas do movimento dos 
docentes, que conduzirá às fórmulas possíveis de se 
encaminhar solução para as questões levantadas. 

Antes de encerrar as minhas palavras, gostaria 
que este documento que acabo de ler como discurso 
seja registrado nos Anais desta Casa, como uma 
contribuição do PSB ao diálogo que deve ser manti
do entre o Governo e a classe universitária - profes
sores e estudantes -, visando a melhoria da qualida
de do ensino. 

Na semana passada, alguns Senadores, inclu
sive eu estava presente, o Líder do Partido dos Tra
balhadores, Senador Eduardo Suplicy, o Uder do 
PSB, Senador Ademir Andrade, e outros nos encon
tramos com o Ministro da Administração, Bresser 
Pereira, oportunidade em que fiz pergunta a S. Ex" 
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relacionada à greve de funcionários e de professo
res, já que S. Ex" é economista, homem versado em 
números, publicou diversos livros sobre economia, 
enfocando problemas estatrsticos e comparativos da 
economia nacional com a mundial. Eu perguntei a S. 
Ex" se ele achava que, de janeiro a maio - que foi 
quando estivemos com ele -, os servidores públicos 
tiveram alguma perda, se houvera inflação no Brasil. 

Lamentavelmente, o Ministro da Administração, 
que é um economista renomado, não soube dizer 
se, de janeiro de 1995 a maio de 1996, houve infla
ção. S. Ex" perdeu a memória e não conhece mais 
números, porque quando saiu da Pasta da Econo
mia para a da Administração passou a ter como prio
ridade massacrar servidores público, promover "de
missões voluntárias• e humilhar os professores uni
versitários. 

É urna débilcle, Sr. Presidente, o que está ha
vendo na educação brasileira, e não é só a equipe 
económica a responsável por isso, mas também os 
Ministros da Administração e da Educação, que po
deriam lembrar-se que sem educação não há desen
volvimento neste País. 

O"Sr. Laura Campos - Pennite..ne V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ANTÓNIO CARLOS VALADARES -
Concedo o aparte ao Senador Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Não 
cabe aparte, nobre Senador. O Regimento prolbe. 

Peço a V. Ex" que conclua a sua comunicação. 
O SR. ANTÓNIO CARLOS VALADARES- É 

lamentável, porque tenho certeza de que o meu pro
nunciamento seria enriquecido, sem dúvida alguma, 
com o apoio do Senador Lauro. Campos, que conhe
ce, em Brasfiia, a situação da educação nacional. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Mesa 
não tem dúvida disso, Ex". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ANTONIO CARLOS VALADARES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO. 

Nosso País vive atualmente um momento es
tranho, além de trágico. Há quase dois meses am
plos setores da vida universitária brasileira encon
tram-se em greve sem que tenha ocorrido qualquer 
tipo de reação positiva da parte do Governo Federal. 
Essa situação deixa-me extremamente preocupado. 

Causa profunda estranheza a indiferença ofi
cial ao movimento dos docentes das instituições fe
derais de ensino superior. Atitudes como essa po
dem agravar ainda mais o quadro, já trágico, do fun-

cionamento das universidades e de seu financia
mento. 

Associações rerresentativas dos professores 
das universidades públicas denunciam, seguidamen
te, a queda da qualidade do ensino e da pesquisa 
como conseqüência da falta de condições adequa
das nas faculdades. Recebi, nesse sentido, canden
te apelo da Associação dos Docentes da Universida
de Federal de Sergipe, que repercutiu, no Estado 
que represento nesta Casa, a angústia e o engaja
mento de suas congéneres, Brasil afora. 

Nesse manifesto destaca-se que também os 
padrões salariais dos docentes vêm caindo regular
mente, levando os responsáveis pela produção e 
pela difusão do saber cientrfico a extremos que che
gam a beirar a indigência, sobretudo no início de 
carreira. 

Ora, é amplamente sabido que, à indigência de 
meios, seguem-se a falência do conhecimento e o 
colapso do processo de fonnação das novas geraçõ
es de profissionais universitários brasileiros. 

Governo algum pode dar-se ao luxo - num 
País tão necessitado de invenção cientifica, de ino
vação tecnológica e de expansão da clientela univer
sitária como o Brasil - de simplesmente ignorar o 
clamor da classe dos professores universitários. 

Fazem eles eclodir grito sincero de defesa da 
universidade pública, gratuita e de qualidade. 

Não se pode menosprezar esse incomensurá
vel cabedal! 

Por mais que se aleguem diliculdades econõm~ 
cas e financeiras, restrições orçamentárias, déficits e 
dívidas, a responsabüidade do Governo é a de ouvir e 
de dialogar. Essas difoculdades, por verdadeiras que 
sejam, não podem servir de pretexto escapista! 

Somente esforços conjuntos podem contribuir 
para superar dificuldades e percalços. Se a atitude 
de exclusão hoje adotada persistir, o Governo estará 
alijando do diálogo - tão caro aos intelectuais que 
nos dirigem - uma força viva da sociedade de indis
cutível importância: a dos professores e pesquisado
res universitários. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores: decerto saberá o Ministro da Educação as
sumir seu papel - irrenunciável, insisto - de media
dor nos entendimentos que já não podem mais tar
dar. O titular da Pasta da Educação não quererá ver 
seu nome associado a tendências, intenções ou 
ações de desmantelamento do património científico 
e cultural acumulado nas universidades federais. 

Quero aqui deixar expresso - com toda ênfase 
- meu apoio ao diálogo entre o Governo Federal e 
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as entidades representativas do movimento docente, 
que conduzirá às fórmulas possfveis de se encami
nhar solução para as questões,levantad.as. 

RessaHo ademais, Senhor Presidente, estar 
perfeitamente ciente de que soluções advêm de pro
jetas de curto, médio e longo prazo, concebidos e le
vados conjuntamente pelo Poder Público e pelos 
seus parceiros na sociedade. 

Minha ampla experiência de prefeito, secretário 
de Estado, governador e legislador fez-me aprender 
a valorizar a convergência dos atares sociais como 
portadora de futuro bem-sucedido, e a temer o enri
jecimento das divergências oomo fator de paralisa
ção e de retrocesso. 

Confio, pois, Senhor Presidente, Senhoras e Se
nhores Senadores, no descortino do Ministro da Edu
cação e no patriotismo de nossos professores, para 
que se encontre o caminho da superação dos impas
ses e da preservação do interesse público nacional. 

Muito obrigado! 

Durante o discurso do Sr. Antonio Car
los Valadares, o Sr. Renan Calheiros, 2R Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
á ocupada pelo Sr. Odacir Soares, 1• Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 
a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1• Secretá
rio em exercfclo, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 128, DE 1996 

ReaJusta as pensões concedidas 
com base na Lei n• 7.986, de 28 de de
zembro de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A pensão mensal vitalfcia concedida na 

forma da Lei n• 7 .986, de 28 de dezembro de 1989, 
aos seringueiros recrutados nos termos do Decreto
Lei n• 5.813, de 14 de setembro de 1943, que tenham 
trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial nos se
ringais da Região Amazônica, amparados pelo Decre
to-Lei n• 9.882, de 16 de setembro de 1946, é reajus
tada para o valor correspondente ao da pensão deixa
da por segundo-tenente das Forças Armadas. 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Carta de 1988, no art. 54 do ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, garantiu aos serin-

gueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei n• 
5.813, de 14 de setembro de 1943, que trabalharam 
durante a Segunda Guerra Mundial nos seringais da 
Região AmazOnica, o direito à percepção de pensão 
mensal vitalfcia equivalente a dois salários mfnimos. 

Esta foi uma concessão das mais justas àque
les que se sacrificaram para atender ao chamamen
to do esforço de guerra, garantindo o abastecimerrto 
de borracha aos exércnos aliados e contribuindo de
cisivamente para a derrota do nazi-fascismo e para 
a vitória da democracia na Segunda Guerra Mundial. 

Impõe-se, entretanto, proceder à correção do 
valor desta pensão que não vem permitindo a esses 
bravos brasileiros, hoje, todos, em idade avançada, 
e a seus dependentes manter uma vida condigna. 

Destarte, submetemos a esta Casa o presente 
projeto de lei reajustando o valor da pensão especial 
em ques1ão para o equivalente ao da pensão deixa
da por segundo-tenente das Forças Armadas, de 
forma idêntica à conoedid!l aos ex-combatentes pelo 
art. 53, 11, do ADCT. 

Trata-se, aqui, de resgatar a dfvida que ;a Na
ção possui com esses seus cidadãos, que, sem se 
preocuparem com as dificuldades enfrentada!l, ga
rantiram às forças aliadas o suprimento de material 
estratégico para a sua vitória no último conflfto mun
dial. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1996. - Se
nador Odaclr Soares. 

LEGISLAÇÃO CffADA 

LEI N• 7.986, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 

Regulamenta a concessão do bene
ffclo previsto no art. 54 do Ato daa ~ 
slções Constitucionais Transitórias, e dá 
outras providências. 

DECRETQ-LEI N• 5.813, 
DE 14 DE SETEMBRO DE 1943 

Aprova o Acordo relativo ao recruta
mento, encaminhamento e colocação de 
trabalhadores para a Amazônia, e dá ou
tras providências. 

DECRETQ-LEI N• 9.882, DE 16 
DE SETEMBRO DE 1946 

Autoriza a elaboração de um plano 
para assistência aos trabalhadores da 
borracha. 
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(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•129, DE 1996 

Dá nova redaçlio ao§ 1• do art. 6" da 
Lei n• 9.069, de 29 de junho de 1995, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O§ 1• do art. 6° da Lei n• 9.069, de 29 

de junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redaçlio: 

"Art. 6" ···········---····-····-·····-·-··--····· 
§ 1° Após aprovação do Conselho Mo-

netário Nacional, a programação monetária 
será encaminhada à Comissão de Assuntos 
Económicos do Senado Federal até o vigési
mo dia do primeiro mês do trimestre a que 
se destina." 

Art. 2• Caso a programação monetária não 
seja encaminhada no prazo previsto no § 1° do art. 
6°, fica o Banco Central do Brasil proibido de execu
tá-la até a sua aprovação pelo Plenário do Congres
so Nacional. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em centrá· 
rio. 

Justmcação 

O presente Projeto de lei tem por objetivo equi
parar as responsabilidades do Poder Executivo e do 
Poder Legislativo quanto à apreciação e aprovação 
da Programação Monetária Trimestral, prevista na 
Lei n• 9.069195. 

Em nosso entendimento, a gênese do proble
ma reside na estrutura da própria lei, pois essa não 
estabelece prazo rfgido para o envio da programa
ção monetária à CAE, mas impõe rigidez para a sua 
aprovação pelo Poder Legislativo, o que se depreen
de do § 6° do art. 6" da lei em questão: 

"§ 6° Caso o Congresso Nacional não aprove a 
programação monetária até o final do primeiro mês 
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central 
do Brasil autorizado a executá-la até a sua aprova
ção". 

Como o Poder Executivo tem enviado a progra· 
mação monetária sempre na segunda dezena do se
gundo mês do trimestre a que se destina, o Poder 
Legislativo tem examinado e aprovado uma progra· 
mação que já está sendo executada. 

Dessa fonna, o papel do Poder Legislativo pas
sa a ser o de homologador de um fato consumado, 

não podendo exercer as suas atribuições previstas 
no§§ 2• e 3', do art. s•, da já citada lei, sob pena de 
conturbar as diretrizes da pillftica monetária estabe
lecida pelo Governo Federal. 

Este projeto visa, portanto, à eliminação das 
distorções estabelecidas nas regras e condições de 
emissão do Real. 

Estas sãó as razões que nortearam a elabora
ção do Projeto de Lei que ora submeto à apreciação 
dos meus ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1996. - Se
nador Esperldlão Amln. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 9.069, OE 29 OE JUNHO DE 1995. 

Dispõe sobre o Plano Real, o Siste
ma Monetário Nacional, estabelece as re
gras e condições de emissão de Real e 
os crHérlos para conversão das obrigaçõ
es para o Real, e dá outras providências. 

CAPITULO 11 
Da Autoridade Monetária 

Art. 6° O Presidente do Banco Central do Brasil 
submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no ini
cio de cada trimestre, programação monetária para 
o trimestre, da qual constarão, no mlnimo: 

I - estimativas das faixas de variação dos prin
cipais agregados monetários compatlveis com o ob
jetivo de assegurar estabilidade da moeda; e 

11 - análise da evolução da economia nacional 
prevista para o trimestre, e justificativa da programa
ção monetária. 

(A Comissão de Assuntos Económi
cos- decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Os 
projetas serão publicados e remetidos às Comissões 
Competentes. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exerclcio, Senador Renan Ca· 
lheiros. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 130, DE 1996 

Dispõe sobre as campanhas publici
tárias das empresas fabricantes de cigar
ro e de bebidas alcoólicas. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 12 Os anunciantes de produtos derivados 
de tabaco ou de bebidas alcoólicas investirão em 
propaganda e publicidade· na forma estabelecida por 
esta lei. 

Art. 22 A cada real despendido na promoção 
desses produtos corresponderá um real aplicado em 
campanha que condene o vício ou demonstre as 
conseqüências para a saúde das pessoas, decorren
tes do consumo ou dependência daqueles produtos. 

Art. 32 As campanhas a que se retere o artigo 
anterior deverão ocupar os mesmos veículos, espa
ço. tempo de duração e faixa horária que as campa
nhas promocionais do produto. 

Parágrafo único. As fraudes nesta área serão 
consideradas como propaganda enganosa, e, como 
tal, julgadas e apenadas. 

Art. 42 Os anunciantes objetos desta lei mante
rão planilhas detalhadas de investimentos em publi
cidade para fiscalização do Poder Público. 

Art. s• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Não há um ser humano de bom-senso que ad
vogue em favor do tabagismo. O que de "melhor" se 
obtém nessa área é uma palavra de desdém em re
lação aos seus nefandos efeitos sobre a saúde hu
mana. Também, quanto à bebida alcoólica, está .cla
ro a cada cidadão medianamente intonnado que, 
conquanto não possa ser qualificada de intrinseca
mente má, como o cigarro, está, no entanto, obriga
toriamente, na biografia de cada drogado do mundo. 

A maior causa de internações psiquiátricas no 
nosso país, são conseqüência do uso abusivo de 
bebidas alcoólicas. Perdemos perto do número total 
de baixas na guerra do Vietnã, a cada ano, nas ruas 
e estradas brasileiras, somente por acidentes asso
ciados ao alcoolismo. 

O álcool exerce efeitos em quase todas as cé
lulas do organismo, mas afeta particularmente os 
neurõnios cerebrais. Ao contrário do que popular
mente se acredita, o álcool não é um estimulante e 
sim um depressor do sistema nervosocentral. Quan
to maior a quantidade de álcool ingerida, maior é o 
número de centros cerebrais atingidos. Daí estar ele 
tão associado aos acidentes de trânsito. 

O nível de álcool correspondente a 60 ou 90 mi 
de uísque deprime apenas os centros cerebrais su
periores, os que são responsáveis pelo julgamento 
crítico, ou censura. Já um nível de 230 a 350 mi 
pode deprimir todas as áreas motoras e também a 

área cerebral responsável pelas emoções. Uma in
gestão maior digamos, 400 a 700 mi, já pode levar 
ao coma. 

Embora não se divulgue, o alcoolismo é uma 
doença cara para o Estado. Consome milhões de 
reais por ano no trato de suas conseqüências. Como 
problema de saúde pública, ultrapassa as doenças 
cardíacas, o câncer e doenças mentais. 

Quanto ao tabagismo, a queima de um simples 
cigarro produz 1 a 2 miligramas de nicotina, além de 
outras substâncias químicas, nocivas ao organismo 
vivo, como forrnaldeído, metanol, acetona, metia etil 
cetona, amõnla e dióxido de nitrogénio. Essas subs
tâncias são muito irritantes para os tecidos pulmo
nares. 

A fase particulada da fumaça resultante do 
fumo tem 254 componentes dos quais 7 foram isola
das como causadores de câncer, entre as quais po
demos citar: benzopireno, dibenzopireno e diben
zoantraceno. 

O ato de fumar eqüivale a injetar nicotina e 
produz na pessoa efeitos imediatos representados 
por estimulação do sistema nervoso autõnomo, fa
zendo aumentar a freqüência cardíaca e a pressão 
arterial. Um grande número de estudos epidemioló
gicos estabelecem associação significante entre in
farto do miocàrdio e o hábito de fumar. A taxa de 

·mortalidade por doenças cardíacas é o dobro da 
taxa de não fumante. 

O consumo de tabaco é a causa mais impor
tante de bronquite crOnica. Quando a pessoa inala a 
fumaça do cigarro o trato respiratório fica sujeito à 
exposição de partículas e gases contidos na fumaça, 
que inibe os movimentos das células ciliadas res
ponsáveis pela limpeza mecânica das vias aéreas 
superiores e inferiores. 

Exposição crOnica à fumaça do cigarro resulta 
em redução definitiva de ventilação pulmonar e interfe
re com a troca de C02 por 02. A chance de moner por 
bronquite crOnica é quatro vezes maior entre os fumantes 
e o risco de morrer por enfisema é sete vezes maior. 

Chega-se, diante de tais constatações, à ques
tão razoável: por que permanecem tais males sem 
qualquer ataque, grassando livres em nossa socie
dade? pelos empregos que geram? Pelo caráter "so
cial" que se lhes foi dado em tempos de menor cons
ciência? Se esse argumento for explicitado, por 
questão de coerência, haverá a sociedade que se 
curvar diante da indústria do tóxico, do seqüestro, do 
comércio do órgão e tantos outros ramos lucrativos 
da indústria da morte. Isso, sob a alegação de que 
empregam milhares de famnias. Absurdo. 



Junho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDÉRAL 0Õ403 

É hora de estreitar o cerco, é hora de definir o 
que contribui e o que conspira contra um ideal hu
mano de felicidade e saúde. É hora de lutar por umó.· 
consciência de que ainda existem grandes e podero
sos parasitas e sanguessugas em nossas socieda
des, que sobrevivem da desgraça dos mais fracos. É 
hora de dizer que isso e imoral. 

. Não há dúvidas de que precisamos atuar den
tro de umespfrito de legalidade e de respeito aos di
reitos adquiridos.· Mas também não deve ficar ob
numbrado o fato de que as forÇ<~S opre5soras e de 
degeneração de nosso povo precisam ser contidas, 
e, eventualmente, eliminadas. 

Convoco meus nobres pares a prestar apoio e 
aprimoramento ao que considero um grande satto no 
processo de libertação do Brasil de dois de seus 
principais algozes intestinos: o fumo e o áloool. 
Agradeço ao publicitário Garlito Maia, que sugeriu 
esta proposição e a quem presto minha homena
gem. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1996. - Se
nador Eduardo Supllcy. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O pro
jeto será publicado e remetido à Comissão compe
tente. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Re
nan Calhei ros. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO ~ 65, DE 1996 

Altera os arts. 243 e 244 do Regi
mento Interno do Senado Federa~ Insti
tuindo o projeto de bancada e o projeto 
colativo multipartidário. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 O art. 243 do Regimento I ntemo do Se

nado Federal é acrescido dos seguintes parágrafos: 
"Art. 243 ...........•..•..•...• ·-···--····--··········-········· 
§ t• Admite-se a apresentação de proposição 

de bancada e de proposição de autoria coletiva de 
caráter multipartidário: 

I - a proposição de bancada deverá ser assina
da por todos os integrantes da bancada, ou por líder 
que os represente; 

11 - a proposição de autoria coletiva poderá ser 
subscrita por parlamentares de diferentes partidos. 

§ 22 Para eleitos regimentais, consideram-se 
autores da proposição todos os seus signatários. 

§ 32 Apenas um dos signatários da proposição 
exercerá, em plenário, as atribuições ou prerrogati
vas regimentais conferidas ao autor, regulando-se a 
precedência conforme a ordem em que a subscreve
ram.• 

Art. 22 O art. 244 do Regimento Interno do Se
nado Federal passa a vigorar com o acréscimo de 
um segundo parágrafo, com a redação dada a se
guir, passando o parágrafo único a§ 1•. 

Art. 244 ·······················--~-··'···-····-··--·········· 
§ 1·······················-····-····-·······--··············--·· 
§ 22 No caso de proposição de iniciativa coleti· 

va, a retirada será feita a requerimento de, no mini· 
mo, metade mais um dos subscritores. 

Art. 32 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justlftcação 

O Regimento Interno do Senado admite, em 
tese, a autoria individual de proposição, abrindo ape
nas uma exceção para a proposição de comissão, 
disciplinada em seu art. 245, caput e parágrafo úni-
co. 

A Câmara dos Deputados acolhe em seu Regi· 
manto Interno duas modalidades de autoria coletiva, 
além da proposiçãó de comissão. Trata-se da propo
sição de bancada e da proposição de parlamentares 
de vários partidos, cujo mecanismo de apresentação 
e de retirada estão disciplinados nos artigos 102 a 
104. 

A exemplo do que ocorre na Câmara dos De
putados, considero que o Senado também pode se 
beneficiar com a instituição da autoria de bancada e 
da autoria coletiva pluripartidária, da forma como as 
apresento neste projeto de resolução. 

A grande vantagem, para os partidos, da pro
posição de autoria partidária, ou de bancada, reside 
no lato de ela lhes assegurar uma óportunidade de 
marcar posição na Casa, sempre que o assunto a 
ser encaminhado, por sua relevância ou seu caráter 
controverso, assim o requerer. Para o eleitor, a auto
ria de bancada permite identificar de modo mais di
relo a forma como são tratados os compromissos 
partidários de seus representantes. 

Assim como a autoria de bancada, a autoria 
pluripartidária tende a aumentar as condições de 
aprovação de uma proposição, pois o lato de contar 
com o apoiamento inicial de representantes de diver· 
sos partidos tende a constituir importante mecanis· 
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mo de convencimento e de pressão durante o proce
dimento legislativo. 

Na expectativa de poder contribuir para o aper
feiçoamento dos trabalhos deste Senado Federal, 
espero contar com o apoio dos Senhores Senadores 
para a proposição que ora subscrevo. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1996. - Se
nadora Marina Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

CAPITULO IV 
Da Autoria 

Art. 243. Considera-se autor da proposição o 
seu primeiro signatário quando a Constituição ou 
este Regimento não exija, para a sua apresentação, 
número determinado de subscritores, não se consi· 
derando, neste último caso, assinaturas de apoia· 
mento. 

Art. 244. Ao signatário de proposição só é lícito 
dela retirar sua assinatura antes da publicação. 

Parágrafo único. Nos casos de proposição, de
pendente de número mfnimo de subscritores, se, 
com a retirada de assinatura, esse limite não for al
cançado, o Presidente a devolverá ao primeiro sig
natário, dando conhecimento do fato ao Plenário. 

Art. 245. Considera-se de comissão a proposi
ção que, com esse caráter, for por ela apresentada. 

Parágrafo único. A proposição de comissão 
deve ser assinada pelo seu Presidente e membros, 
totalizando, pelo menos, a maioria da sua composi
ção. 

O PRESIDENTE (Odacir Soares) - O projeto 
será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa 
durante 5 dias úteis, a fim de receber emendas, nos 
termos do art. 401, § 1°, do Regimento Interno. Fin
do este prazo será despachado às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.485, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre a base de cálculo da 
Contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o 
§ 1° do art. 22 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n• ~ 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in· 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Bezerra 
Casildo Maldaner 

José Agripino 
José Bianco 

Lúcio Alcântara 

Valmir Campelo 

Adernir Andrade 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

Gerson Camata 
Flaviano Melo 

Júlio Campos 
Hugo Napoleão 

PSDB 
Beni Veras 

PTB 
Emilia Fernandes 

PSB 
AntOnio C. Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

João Maia Arolde de Oliveira 
Luiz Moreira AntOnio Ueno 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 
Edinho Bez Pedro Navais 

Bloco (PPBIPL) 
Basmo Villani Odelmo Leão 

PSDB 
Carlos Mosconi FeuRosa 

PV 
Fernando Gabeira 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami

. tação da matéria: 
Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

I'J.é 24-6-96- prazo final da Comissão MistaAté 
9-7 -96· prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.486, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 o do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre a Nota do Tesouro 
Nacional - NTN e sua utilização para aquisição de 

. bens e direitos alienados no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatização • PND, instituído pela 
Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando 
as normas sobre a matéria constantes da Lei n• 
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8.177, de 1° de março de 1991, e da Lei n• 8.249, de 
24 de outubro de 1991, e altera o art. 3° da Lei n• 
8.249/91". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

• José Fogaça 
Ney Suassuna 

Joel de Hollanda 
Freitas Neto 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra 
Onofre Quinan 

PFL 
José Alves 
Jonas Pinheiro 

PSDB 
T eotonio Vilela Filho Geraldo Melo 

PPS 
Roberto Freire 

PPB 
Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Abelardo Lupion Giro Nogueira 
Augusto Viveiros Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSCIPMN) 
Hermes Parcianello Euler Ribeiro 

Bloco (PPBIPL) 
José Teles Lufs Barbosa 

Leónidas Cristina 

Matheus Schmidt 

PSDB 
Danilo de Castro 

PDT . 
snvioAbreu 

PSB 
Ricardo Heráclio Sérgio Guerra 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação de Comissão Mista: 
Dia 13-06-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen· 

das e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.487, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre a participação dos tra· 

balhadores nos lucros ou resultados da empresa e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in· 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Fernando Bezerra 

Vilson Kleinübing 
José Agripino 

Beni Varas 

RomeuTuma 

Sebastião Rocha 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Nabor Júnior 
Cartas Bezerra 

PFL 
Francelina Pereira 
Edison Lobão 

PSDB 
Geraldo Melo 

PSL 

PDT 
Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Manoel Castro Átila Lins 
Osmir Lima João Mellão Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPSCIPMN) 
João Almeida Mauri SérgioBioco 

(PPBIPL) 
Lufs Barbosa ~ Basnio Villani 

PSDB 
Firmo de Castro Wilson Campos 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12--6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.488, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre medidas complemen
tares ao Plano Real e dá outras providências". 
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De acordo com as Indicações das lideranças, e 

nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constiturda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecér sobre a matéria: 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Casildo Maldaner 

Odacir Soares 
Romero Jucá 

Lúcio Alcântara 

Eduardo Suplicy 

Valmir Campelo 

SENADORES 

Suplentes 
.EMOB. 

Ney Suassuna 
Gilvam Borges 

PFL 
Francelina Pereira 
Hugo Napoleão 

PSDB 
Jefferson Peres 

PT 
Lauro Campos 

PTB 
Emilia Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Efraim Morais Luiz Braga 
Betinho Rosado Coraúci Sobrinho 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Eliseu Padilha Jurandyr Paixão 

Bloco (PPBIPL) 
Roberto Campos Herculano Anghinetti 

PSDB 
JoséAnibal Arnaldo Madeira 

PV 
Fernando Gabeira 

PT 
Sandra Starting Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN, 
fica eslabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.489, adotada em 
7 de junho dé 1996 e publicada no dia 10 do mesmo 
mês e ano, que 'dá nova redação ao § 3• do art. 52 
da Lei n• 8.931 , de 22 de setembro de 1994, que 
dispõe sobre a amortização, juros e outros encargos 
decorrentes da extinção ou dissolução de entidades 

da Administração Pública Federal, e dá outras provi
dências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5• do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

ntularesSuplentes 
PMDB 

·- Gilberto Miranda 
Carlos Bezerra 

José Alves 
Freitas Neto 

Beni Veras 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

PFL 

Flaviano Melo 
Mauro Miranda 

Bello Parga 
Joel de Hollanda 

PSDB 
Geraldo Melo 

PSB 
Antônio Carlos Valadares 

PPS 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Aracely de Paula Osmir Uma 
Antônio Ueno Efraim Morais 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
AntOnio do Valia Homero Oguido 

Bloco (PPBIPL) 
Carlos Airton Adhemar de B. Filho 

PSDB 
Roberto Brant Luiz Carlos Hauly 

PDT 
Matheus Schmidt SOvio Abreu 

PSB 
Gonzaga Patriota Beto Lelis 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.490, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que 'dispõe sobre o Cadastro lnformati-

·-
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vo dos créditos não quitados de órgãos e entidades 
federais, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4' e 5' do art 2' da Resolução n' 
1 /89-CN, fica assim oonstitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

nt:ulares 

Humberto Lucena 
Roberto Requião 

Joel de Hollanda 
Bello Parga 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Ney Suassuna 
Nabor Júnior 

PFL 
Edison Lobão 
Freitas Neto 

PSDB 
José Roberto Arruda T eotonio Vilela Filho 

PPB 
Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

ntulares 

Esperidião Amin 
PSL 

DEPUTADOS 

Suplentee 
Bloco (PFLIPTB) 

Saulo Queiroz Raul Belém 
José Santana de VasooncellosMauro Fecury 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC/PMN) 
Edinho Bez Barbosa Neto 

Bloco (PPBIPL) 
Pedro Corrêa Fausto Martello 

PSDB 
Luiz Fernando Aávio Ams 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n' 1, de 1 989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia12-6-96- designação da Comissão Mista 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24--6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 9-7-96- prazo nc Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n' 1.491, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre o número de cargos 
de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores e de Funções Gratifica
das existentes nos órgãos da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5' do art. 2' da Resolução n' 
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emttir parecer sobre a matéria:_ 

ntulares 

RamezTebet 
Aaviano Melo 

Edison Lobão 
Frenas Neto 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

Casildo Maldaner 
Ney Suassuna 

Bello Parga 
José Agripino 

PSDB 
José Roberto Arruda Geraldo Melo 

PDT 
Sebastião Rocha 

Marina Silva 

Darcy Ribeiro 
PT 

Benedita da Silva 

DEPUTADOS 

ntulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Roberto Fontes Adauto Pereira 
Leur Lomanto Lael Varella 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 
Laire Rosado Elton Rohnelt 

Bloco (PPBIPL) 
Gerson Péres Edson Queiroz 

PSDB 
Adelson Ribeiro Ayrton Xerez 

PV 
Fernando Gabeiia 

PT 
Sandra Sta~ing Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emttir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24--6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 09-07-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n' 1.492, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 o do mesmo 
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mês e ano, que "cria a Gratificação de Condição Es
pecial de Trabalho - GCET para os servidores milita
res federais das Forças Armadas 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• 
1/89-CN, fica assim oonstitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Roberto requião 
Ney Suassuna 

JúiioGampos 
Hugo Napoleão 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

RamezTebet 
Fernando Bezerra 

Bello Parga 
João Rocha 

PSDB 
José Roberto Arruda José lgnácio Ferreira 

PTB 
Valmir Campelo 

Ademir Andrade 

Emília Fernandes 
PSB 

AntOnio C. Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Ronivon Santiago José S. de Vasooncellos 
José Mendonça Bezerra Leur Lomanto 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSC/PMN) 
Hélio Rosas AntOnio Brasil 

Bloco (PPB/PL) 
Gerson Péres Edson Queiroz 

PSDB 
AntOnio Feijão Itamar Serpa 

PDT 
Matheus Schmidt Snvio Abreu 

PSB 
Nilson Gibson Raquel Gapiberibe 

De acordo oom a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 16-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão MistaAté 
9-7-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.493, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 o do mesmo 

mês e ano, que "dispõe sobre os fundos que especi
fica e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim oonstitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Gilvam Borges 

Bello Parga 
Franceiino Pereira 

Coutinho Jorge 

Roberto Freire 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB. 

· Flaviano Melo 
João França 

PFL 
Edison Lobão 
Júlio campos 

PSDB. 
José Roberto Arruda 

PPS. 

PPB. 
Epitácio Cafeteira Esperidião Amln 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Garlos Alberto Luciano Pizzatto 
Augusto Viveiros Mauro Lopes. 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC/PMN) 
AntOnio do Valle Paulo Rllzel 

Bloco (PPBIPL) 
João Ribeiro Ary Valadão 

PSDB. 
Firmo de Castro Fernando Torres. 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aido Rebelo 

PPS 
Augusto carvalho Sérgio Arouca 

De acordo oom a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Misfa: 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.494, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 10 do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre a alOcação, em depó
sitos especiais, remunerados, de recursos das dis-



Junho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00409 

ponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador -FAT". 

De acordo com as indicaçiles das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim oonstitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Ney Suassuna 

RomeroJucá 
Joel de Hollanda 

Lúcio Alcântara 

RomeuTuma 

Darcy Ribeiro __ 

SENADORES 

Suplentes 

PMOB 

PFL 

PSDB 

RamezTebet 
Nabor Júnior 

Freitas Neto 
Bello Parga 

Lúdio Coelho 

PSL 

PDT 

~l!b_asljão Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Osmir Uma Paulo Bomhausen 
Carlos Melles Costa Ferreira 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSC/PMN) 

Sandra Mabel Homero Oguido 

Bloco (PPBIPL) 

Edson Queiroz Arnaldo Faria de Sá 

PSDB 

AntOnio Balhmann Cipriano Correia 

PV 

Fernando Gabeira 

PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 
De acordo oom a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia12-6-96- designação da Comissão Mista 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista 
Até15-6-96- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Naciona 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.495, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre as contribuições para 
os Programas de Integração Social e de Fonmação 
do PatrimOnio do Servidor Público - PISIPASEP, e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constilufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
João França 

Bello Parga 
Júlio Campos 

Jefferson Péres 

SENADORES 

Suplantes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PT 

Nabor Júnior 
Gerson Camata 

José Agripino 
Vilson KleinQbing 

BeniVems 

Benedita da Silva Marina Silva 

PTB 

Valmir Campelo Emilia Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplantes 

Bloco (PFLIPTB) 

Lael Varella AntOnio J. Araújo 
José Rocha Célia Mendes 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSCIPMN) 

Olavo Calheiros 

Alcione Athayde 

Luiz Piauhylino 

Matheus Schmidt 

Raquel Capiberibe 

Darcisio Perondi 

Bloco (PPBIPL) 

Augusto Farias 

PSOB 

Marconi Perillo 

PDT 

snvioAbreu 

PSB 

Nilson Gibron 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia12-6-96- designação da Comissão Mista 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares} - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.496, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 10 do mesmo 
mês e ano, que "cria a Gratificação de Desempenho 
de Atividade de Fiscalização, a Gratnicação de De-
sempenho de Atividade de Proteção ao VOo, e dá 
outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Flaviano Melo 

José Alves 
Edison Lobão 

Beni Veras 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PSB 

PPS 

Fernando Bezenra 
Nabor Júnior 

Guilherme Palmeira 
RomeroJucá 

Lúdio Coelho 

Antônio Cartas Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB} 

Aroldo Cedraz Mauricio Najar 
Antônio dos Santos José Carlos Coutinho 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSC/PMN} 

Zaire Rezende Euler Ribeiro 

Bloco (PPB/PL} 

~a~!~io ~.~lartello Jair Bolsonaro 

João Leão 

Sérgio Miranda 

PSDB 

Nárcio Rodrigues 

PCdoB 

Aldo Rebelo 

PPS 

Augusto Carvalho Sérgio Arouca 
··· De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte ~.lendário para a trami.- . 
tação da matéria: · ·. ~ 

Dia12-6-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista. 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade. 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares} - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.497, a dotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que "cria a Gratüicação de Desempenho 
e Produtividade--GDP das atividades de finanças, 
controle, orçamento e planejamento, e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constiturda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

RamezTebet 
Ney Suassuna 

João Rocha 
Hugo Napoleão 

Bani Varas 

Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

Titulares 

Rubem Medina 
José Jorge 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

Aaviano Melo 
Nabor Júnior 

Joel de Hollanda 
José Alves 

PSDB 
Lúcio Alcântara 

PPB 
Esperidião Amin 

fSJ.. 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB} 

Maurício Najar 
José Múcio Monteiro 
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Bloco (PMDBIPSOIPSUPSC/PMNl 

Roberto Valadão Eliseu Padilha 

Bloco (PPBIPL) 

Darei Coelho Cunha Lima 

Artur Virgmo Jovair Arantes 

PV 

Fernando Gabeira 

PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 13-06-96- instalação da Comissão Mista. 
Até15-6-96- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade. 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -,O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.498, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 o do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre a organização da Pre
sidência da República e dos Ministérios, e dá outras 
providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parec~r sobre a matéria: 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

José Bianco 
Waldeck Omelas 

Artur da Távola 

Darcy Ribeiro 

Benedita da Silva 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

Nabor Júnior 
Onofre Quinan 

Francelina Pereira 
Joel de Hollanda 

T eotonio Vilela Filho 

PDT 

Sebastião Rocha 

PT 

José Eduardo Outra 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Vilmar Rocha Maurício Najar 
Mendonça Filho Heráclito Fortes 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC/PMN) 

Gonzaga Mota lvandro Cunha Lima 

Bloco (PPB/PL) 

Eurico Miranda 

Roberto Santos 

Matheus Schmidt 

Gerson Péres 

PSDB 

Franco Montoro 

PDT 

Silvio Abreu 

PSB 

Nilson Gibson Gervásio Oliveira 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista. 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista. 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade. 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.499, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e eno, que •organiza e disciplina os Sistemas 
de Controle Interno e de Planejamento e de Orça
mento do Poder Executivo, e dá outras providên
cias•. 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

SENADORES 

Suplentes 
EMOa 

Fernando Bezerra 
Ronaldo Cunha Uma 

Guilherme Palmeira 
Freitas Neto 

Beni Varas 

Gilberto Miranda 
Marluce Pinto 

PFL 
Vilson Kleinübing 
Waldeck Omelas 

PSDB 
Teotonio Vilela Filho 
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Valmir Campelo 

Ademir Andrade 

PTB 
Emilia Fernandes 

PS8 
·AntOnio C. Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

José Jorge Arolde de Oliveira 
Ricardo Barrq§_ Júlio César 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC/PMN) 
Ca~os Nelson José Priante 

Bloco (PPB/PL) 
Benedito Guimarães Eurico Miranda 

PSDB 
Sflvio Torres Alexandre Santos 

PCdoB 
Sérgio Miranda Aldo Rebelo 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 1 3--8-96- instalação da Comissão Mis+&: 
Até15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emftir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.500, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que 'dá nova redação aos a~. 24, 26 e 
57 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, que re
gulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, ins
titui normas para licitação e contratos da Administra
ção Pública e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Gérson Camata 

Edison Lobão 
Romero Jucá 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

Flaviano Melo 
Giivam Borges 

Freitas Neto 
Joel de Hollanda 

Ca~osWilson 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

PSDB 
Lúdio Coelho 

PPS 

PPB 
Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Heráclito Fortes AntOnio Geraldo 
César Bandeira Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC/PMN) 
Hermes Parcianello Edinho Bez 

Bloco (PPBIPL) 
Felipe Mendes Júlio Redecker 

PSDB 
Aécio Neves lldemar Kussler 

PV 
Fernando Gabeira 

.PT 
Sandra Sta~ing Nilmáno Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1009-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para á. trami
·tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emftir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor PreSidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.501, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que 'altera a legislação referente ao Adi
cional ao Frete para a Renovação da Marinha Mer
cante - AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercante -
FMM, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constiturda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilvam Borges 
Gerson Camata 

Romero Jucá 
Hugo Napoleão 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

RamezTebet 
Renan Calheiros 

Edison Lobão 
João Rocha 
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Beni Veras 

RomeuTuma 

Darcy Ribeiro 

PSDB 
Canos Wilson 

PSL 

PDT 
Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Jaime Martins Raul Belém 
José Canos Vieira Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Alberto Goldman Marcelo Teixeira 

Bloco (PPBIPL) 
Francisco Silva Ushitaro Kamia 

Paulo Feijó 

Malheus Schmidt 

PSDB 
Feu Rosa 

PDT 
snvio Abreu 

PSB 
Nilson Gibson Gervásio Oliveira 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami~ 
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nho~ Presidente da República enviou ao Congresso 
Nac1onal a Medida Provisória n• 1.502, adotada em 
7 de junho de 1996 e publicada no dia 1 O do mesmo 
mês e ano, que 'dá nova redação aos arts. 18 e 49 
da Lei n• 9.082, de 25 de julho de 1995, que dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamen
tária de 1996'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e s• do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

R{!nan Galheiros 
Canos Bezerra 

Waldeck Omeias 
Odacir Soares 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

PFL 
José Alves 
Jonas Pinheiro 

Lúcio Alcântara 
Lauro Campos 

Valmir Campelo 

PSDB 
Jefferson PéresPT 
Eduardo Suplicy 

PTB -
Emilia Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

José Canos Coutinho João Ma:a 
Jaime Martins Zila Bezerra 

. Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
AntOmo do Vale Pinheiro Landim 

Bloco (PPBIPL) 
Gerson Péres Márcio Reinaldo Moreira 

PSDB 
Arnaldo Madeira Zé Gerardo 

PCdoB 
Sérgio Miranda - Aldo Rebelo 

PPS 
Augusto Carvalho Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 12-6-96- designação da Comissão Mista: 
Dia 13-6-96- instalação da Comissão Mista: 
Até 15-6-96- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: 

Até 24-6-96- prazo final da Comissão Mista: 
Até 9-7-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre

sidência solicita a todos os Srs. Senadores que ain
da não registraram suas presenças que o façam, 
uma vez que, a partir deste momento, todas as ma
térias serão submetidas a votação nominal. 

Por isso a Presidência reitera a necessidade 
de que os Srs. Senadores registrem a sua presença. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Renan ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 569, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Solicito nos termos do art. 216 do Regimento 

Interno do Senado Federal, que sejam requeridas ao 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores 
informações sobre os critérios utilizados pelo ltama
raty para lotação de pessoal diplomático, servindo 
de orientação os anexos subsídios. 
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Sala das Sessões, 12 de junho de 1996 Sena
dor Roberto Requião, PMDB- PR 

Subsfd/os para um pedido de Informa
ções ao ltamaraty sobre critérios de lotação 
de pessoal diplomá6co 

É crescente no Hamaraty o número de diploma
tas do Quadro Especial que vêm ocupando funções 
gratificadas (em BrasOia) e chefias de postos (no ex
terior) provocando cong~>stionamento na carreira di
plomática, já que, em conseqüência, diplomatas do 
Quadro Ativo, removidos para BrasOia, deixam de 
ser lotados, (conquanto recebam algumas rubricas 
de vencimento), ou de serem nomeados para novas 
comissões no exterior, compatfveis com o seu nfvel 
funcional, uma vez promovidos. 

2. A lotação de funcionário público é dever da 
Administração Pública. A Lei n• 8.112190, em seu 
art. 18, por exemplo estafui: 

"O servidor transferido, removido, re
distribufdo, requisitado ou cedido, que deva 
ter exercfclo em outra localidade, terá 30 
(trinta) dias de prazo para entrar em exerci
cio, incluindo nesse prazo o tempo necessá
rio ao deslocamento para a nova sede. • 

3. O Quadro Especial é insUtuto análogo ao de 
reserva nas Forças Armadas. A Lei n• 7.501/86, que 
o criou, dispõe em seu art. 54, que os Ministros de 
Primeira Classe, os de Segunda Classe, os Conse
lheiros e os Secretários passam para o Quadro Es
pecial respectivamente aos 65, 60, 58 e 55 anos de 
idade - automaticamente promovidos à classe se
guinte - como uin modo de descongestionar o fluxo 
de carreira. 

4. Em 1990 medida provisória, logo convertida 
em lei, introduziu um critério adicional para a transfe
rência ao Quadro Especial a ele passariam os Minis
tros de Primeira e de Segunda Classe e os Conse
lheiros que houvessem completado 15 (quinze) anos 
de efetivo exercfcio em suas respectivas classes. 

5. A partir desta última lei, o ltamaraty mergu
lhou em uma luta intestina, lragmentando-se em cor
porativismo que vem emperrando e atravancando a 
instituição. 

6. De um lado, figuram os diplomatas que fo
ram promovidos a Ministro de Primeira Classe entre 
42 e 45 anos de idade, e deverão deixar o serviço 
ativo entre os 57 e os 60 anos, não mais aos 65. 
Galgaram tais posições mediante promoções em 
cascata, na qual chegaram a uHrapassar cerca de 
duzentos colegas mais antigos e procuram por todos 
os meios provocar a revogação da lei da expulsória 

por tempo de classe, para que possam permanecer 
vinte anos ou mais como Embaixadores, tempo su
perior à soma de todo o tempo que serviram nas 
classes precedentes, percebendo salários diretos e 
indiretos que superam a marca dos US$30,000.00 
(trinta mil dólares) na América do Norte, Europa Oci
dental e Japão. 

7. De outro lado, estão cerca de 90% dos diplo
matas, que desejam a manutenção da expulsória, 
para acelerar os fluxos de carreira e para que te
nham, assim, possibilidades de galgar os escalões 
mais altos após tempo razoável de serviço efetivo, 
além de formar um pecúlio para a aposentadoria. 
Considerando-se que a média de idade com que in
gressam na carreira é de 26 (vinte e seis) anos, e 
que o tempo médio para ascensão a Ministro de Pri
meira Classe é de 30 (trinta) anos, compreender-se
á que um fluxo razoavelmente rápido de carreira é 
condição sine qua non para que possam atingir os 
escalões superiores na casa dos cinqüenta anos, e 
antes de serem atingidos pela expulsória por idade. 

8. A partir do governo Itamar Franco, o ltama
raty passou a promover o fim do Quadro Especial, 
nomeando integrantes seus para funções antes."des
tinadas ao Quadro Ativo, e deixando i;em funções in
tegrantes do Quadro Ativo, de modo a mostrar que, 
na prática, acabava a distinção entre Quadro Ativo e 
Especial. 

9. A citada Lei 7.501/86 proibia que os mem
bros do Quadro Especial tivessem funções no exte
rior, mas não impedia que exercessem funções em 
BrasOia. Seu art. 55, parágrafo 2", estabelecia: "O di
plomata transferido para o Quadro Especial do Ser
viço Exterior não poderá ser designado para missõ
es permanentes ou transitórias no exterior", mas foi 
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal. Conseqüentemente. a Ministros de Primeira 
Classe do Quadro Especial vêm sendo atribufdas 
chefias de Missões Diplomáticas e Consulados-Ge
rais, que, até bem pouco tempo, se limitavam a pos
tos da categoria c, mas atualmente incluem postos 
de categoria b. 

1 O. Essa entrega de funções a diplomatas do 
Quadro Especial, embora já não seja ilegal, repre
senta um contra-senso, uma vez que deixa sem fun
ções membros do Quadro Ativo. Por outro ia do, one
ra a folha de pagamentos do funcionalismo público 
federal, porque os diplomatas do Quadro Especial, 
uma vez lotados, passaram a acumular vantagens 
do tipo DAS e N ES incorporadas a seus contra-che
ques, pelo tempo de serviço já prestado, com novos 
DAS e NES correspondentes às novas funções. 
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11. Da mesma fonna, estorva a renovação na
tural do Ministério das Relações Exteriores, uma vez 
que diplomatas em pleno vigor ffsico e mental são 
preteridos funcionalmente por outros mais desgasta
dos pela idade. 

12. Contra-senso não menor reside no fato de 
que a insuficiência grave do ltamaraty, em matéria 
de. pessoal, não está nos escalões superiores, mas 
nos inferiores. 

As Divisões, que antes contavam com até cin
co ou seis diplomatas, estão reduzidas a dois, quan
do muito três, sendo que, pelo menos um, é, fre
qüentemente, jovem Terceiro-Secretário, recém
egresso do Instituto Rio Branco, sem maior expe
riência. A maioria dos postos do exterior, excetuan
do-se, talvez, os da Europa Ocidental e América do 
Norte, não têm Secretários, ou os têm em número 
inferior à lotação prevista para o posto. Os Embaixa
dores, nesses postos, são constantemente assesso
rados por Secretários e Conselheiros enviados de 
Brasflia, em serviço provisório, o que costuma em
baraçar as Embaixadas do Brasil perante o Corpo 
Diplomático e o Governo locais. 

13. Assim sendo, valeria a pena, a bem da mo
ralidade e eficiência do Serviço Público, inquirir-se 
do ltamaraty qÜantos diplomatas do Quadro Espe
cial estão no momento ocupando funções e acumu
lando vencimentos, quais são estas funções e quan
tos Diplomatas do Quadro Ativo se encontram sem 
função e quem são. 

14. Finalmente, pode-se ter em perspectiva 
que uma reforma da Carreira Diplomática deveria, 
para restabelecer justiça e equillbrio, permitir que os 
diplomatas que passarem ao Quadro de Pessoal te
nham acesso a funções até o limite de quinze anos, 
contados no Quadro Ativo e no Especial, em conjunto, 
e sempre em postos de categoria c.. No sistema inglês, 
os Embaixadores passam ao Quadro Especial com
pulsoriamente aos sessenta anos e, se ainda assim, 
desejarem ter posto, deverá este ser de categoria c_ 

15. A reforma poderia acabar com o interstício 
de quatro anos de classe para que o Ministro de Se
gunda Classe possa ser comissionado Embaixador, 
desde que tivesse, por exemplo, trinta anos de car
reira, o que premiaria aqueles que foram sistemati
camente ultrapassados nas promoções a Conselhei
ro e Ministro. Poderia, finalmente, considerar como 
tendo completado os requisitos para promoção à 
classe seguinte o diplomata que houvesse sido uttra
passado por, v. g., cinco outros com menos tempo 
de carreira, a partir das datas das respectivas pos
ses como Terceiros Secretários. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos tennos do inciso 11 do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Todos os Srs. Senadores já registraram o seu 
comparecimento? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

presentes na Casa 70 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 570, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 175, alfnea d, do Regimento 
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia a fim de 
que a matéria constante do item n• 6 seja submetida 
ao Plenário após o item 12. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1996. -
Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Será 
cumprida a deliberação do Plenário. 

Item 1: 

.. ~ PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N°154, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 2°, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 154, de 1995 (n• 78195, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à 90-FM Stéreo Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo, ten
do 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor. Senador José Roberto Arruda, em substituição à 
Comissão de Educação. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinál'ia de 30 de maio último, quando 
teve a sua votação adiada por falta de quorum. 

Passa-se à votação. 
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A Presidência esclarece ao Plenário que, de 
acordo com o art. 288, inciso IV, do Regimento Inter
no, a matéria depende, para aprovação, do voto fa
vorável de dois quintos da composição da Casa, ou 
seja, de 33 Srs. Senadores, devendo a votação ser 
feita pelo processo eletrOnico. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. Ex" 

tem a palavra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE)- A 

Uderança de PT recomenda o voto "não". 
O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a 

palavra o Lfder do Governo, Senador Elcio Alvares. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, evi
dentemente trata-se de matéria cuja yotação é nomi
nal e que, portanto, precisa de quorum. Dessa for
ma, vamos convocar os Srs. Senadores que estão 
em seus gabinetes ou nas imediações para compa
recerem ao plenário, porque a votação necessita de 
um quorum qualificado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • A vota
ção é nominal e necessita de 33 votos favoráveis 
para ser aprovada a matéria. 

Mais alguma Liderança deseja orientar a sua 
bancada? (Pausa.) 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que 
se encontram nos seus gabinetes ou em qualquer 
outra dependência da Casa que" êóriipareçam ao 
plenário, porque todas as matérias que serão sub
metidas à votação são de caráter nominal, nos ter
mos do art. 64, § 2", da Constituição Federal. 

O Sr. Odacir Soares, 1• Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

Vamos proceder à votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Cartos Magalhães -

AntOnio Cartos Valadares- Artur da Távola- Bailo 
Parga - Bani Varas - Cartas Wilson - Casildo Mal
danar - Edison Lobão - Elcio Alvares - Emma Fer
nandes - Raviano Melo - Francelina Pereira - Ger
son Camata - Guilherme Palmeira - Humberto Lu
cena - João França - João Rocha - Jonas Pinheiro 

- José Alves - José Bonnácio - José Fogaça - José 
lgnácio Ferreira- José Roberto Arruda - Júnia Mari
se - Luefdio Portella - Lúdio Coelho - Nabor Júnior 
- Odacir Soares - Onofre Ouinan - Osmar Dias -
Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Caihei
ros- Roberto Requião- Romeu Tuma- Ronaldo 
Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilson Klei
nübing. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva - Eduard6' Suplicy - Esperi

dião Amin - José Eduardo Outra - Laura Campos -
Marina Silva. 

ABST~·SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Bernardo Cabral - Cartas Bezerra - Jefferson 
Peres - Josaphat Marinho - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 42 Srs. Senadores e NÃO, 06 Srs. Senadores. 

Houve 5 abstenções. 
Total: 53 votos. 
A matéria foi aprovada 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda· 

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa parecer oferendo a redação final 

que será lida pelo Sr. 1°.Secretário, Senador Odacir 
Soares. · 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 317, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

RedBÇào final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 154, de 1995 (n" 78, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 154, de 1995 
(n• 78, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à 90 FM Stéreo 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Pirassunun
ga, Estado de São Paulo. 

Sala de Reunião da Comissão 12 de junho de 
1996. -José Samey, Presidente - Ney Suasauna, 
Relator - Ernandea Amorim - Odaclr Soares -
Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N• 317 DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu , Presidente do Senado Fe
deral nos termos do art. 48 ttem 28 do Regimento ln
temo, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N• DE 1996 

Aprova o ato que outorga permissão 
à 90 FM Stéreo Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqQilncla 
modulada na cidade de Plrassununga, 
Estado de Siio Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1• É aprovado o ato a que se retere a Por· 

taria n• 146, de 14 de março de 1990, que ou1orga 
permissão à 90 - FM Stereo Ltda. para explorar pelo 
prazo de dez anos sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqQência modu
lada na cidade de Pirassununga, Estado de São 
Paulo. 

Arl 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua pÜblicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à Imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão a radação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavm, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 2: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 171, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 64, § 2", da Constituição Federal, 

combinado com o art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto LegiSlativo n• 171, de 1995 (n• 
157195, nil Câmara dos Depu1ados), que 
aprova o ato que renova a concessão ou1or
gada à TV Globo da Recife Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na Cidade de Recife, Esta
do de Pernambuco, tendo 

Parecer favoiá.vel, proferido em Plené
rio, Relator: Senador Carlos Wilson, em 
substituição à Comissão de Educaçio. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
ordinária deliberativa de 30 de maio último, tendo 
sido sua votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 

tem a palavra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT -SE) - A 

Uderança do PT recomenda o voto de abstenção 
nos Itens 2, 3, 4 e 5. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

AntOnio Carlos Valadores - Artur da Távola - Bello 
Parga - Bani V eras- Bernardo Cabral - Carlos Wil
son - Casildo Maldaner - Edison Lobão - Elcio Al
vares - Emnia Fernandes - Esperidião Amin - Fla
viano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto -
Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Humberto 
Lucena - João França- João Rocha- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Alves - José Bo
nHácio - José Fogaça - José lgnàcio Ferreira - José 
Roberto Arruda - Júnia Marise - Lucfdio Portella -
Lúdio Coelho - Nabor Júnior - Odacir Soares -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Ramez Tebet - Re
gina Assumpçiio - Renan Calheiros - Roberto Re
quião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cu
nha Uma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
T eotonio Vilela Filho - Vilson Kleinübing. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Lauro Campos- Valmir Carnpelo. 
ABS~-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-

RES: 
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 

Suplicy - Jefferson Peres - José Eduardo Du1ra -
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 46 Srs. Senadores e NÃO 02. 

Houve 6 abstenções. 
Total: 54 votos. 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a rada

çiio final. 
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 

palavra V. Ex". 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pela or

dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, eu 
gostaria de corrigir o meu voto, porque houve um 
engano: votei "não", quando gostaria de ter votado 
•sim•. 
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Peço que fique registrado nos Anais da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Ata re
gistrará'a posição de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey) • Sobre a 
mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 318, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 171, de 1995 (n' 157, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 171, de 1995 
(n• 157, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
TV Globo de Recife Lida., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cida
de de Recife, Estado de Pernambuco. 

Sala de Reunião da CoMissão, 12 de junho de 
1996. - José Samey, Presidente - Ney Suassuna, 
Relator- Ernandes Amorim- Odaclr Soares- Jú
lio Campos. 

ANEXO AO PARECER N• 318, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou 
e, eu, , Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Re
gimento Interno, promulgo o seguinte ...... 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à TV Globo de Recife 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e Imagens (televisão) na ci
dade de Recife, Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o De

creto sin•. de 26 de julho de 1994, que renova por 
quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992, a 
concessão outorgada à TV Globo de Recife para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra· 
diodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade 
de Recife, Estado de Pernambuco. · 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão a redação final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 3: .· 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N2 178, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia qos termos do art. 
64, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 178, dapiovã o atO que ·renova a per
missão outorgada à Rádio Cidade das Águas l,.tda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora eni fre
qüência modulada na Cidade de Amparo, Estado de 
Silo Paulo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador José Roberto Arruda, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômlcos. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
ordinária deliberativa de 30 de maio último, tendo 
sido sua votação adiada por falta de quorum. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Certos Magalhães

AntOnio Carlos Valadares - Artur da Távola - Bello 
Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Wil
son - Casildo Maldaner - Edison Lobão - Elcio AI· 
vares - Emnia Fernandes - Esperidião Amin - Ra
viano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto- Ge
raldo Melo - Gerson Gamata - Guilherme Palmeira 
..:. Humberto Lucena - João França - João Rocha -
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Alves -
José Bonifácio - José Fogaça - José lgnácio Ferrei
ra - José Roberto Arruda - Júnia Marise - Lucfdio 
Portella - Lúdio Coelho - Nabor Júnior - Odacir 
Soares- Onofre Quinan- Ramez Tebet- Regina 
Assumpção - Renan Calheiros -Roberto Requião -
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
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Lima - Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho -
Valmir Campelo- Vilson Kleinübing. 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Jefferson Peres - José Eduardo Outra -
Lauro Campos- Marina Silva- Pedro Simon. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 46 Srs. Senadores. Não houve voto contrário. 

Houve 8 abstenções. 
Total: 54 votos 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente gostaria 

de fazer constar meu voto 'sim'. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A ata re

gistrará o voto de V. Ex". 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Sobre a 

mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

PARECER NO 319, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do ProJeto de Decreto 
Legislativo n• 178, de 1995 (nO 150, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Decreto Legislativo n• 178, de 
1995 (n• 150, de 1995, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Cidade das Águas Lida., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada na cidade de Amparo, Estado 
de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho 
de 1996. -José sl.mey, Presidente- Ney Suassu
na, Relator- Ernancle8 Amorim- Odaclr Soares
Júlio campos. · · 

ANEXO AO PARECER N° 319, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do 
Senado Federal, nos termos do art. 48, ~em 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA11VO NO , DE 1996 

Aprova o ato que renova a perml8-
são outorgada ill Rádio Cidade das Águas 
Ltda., para explorar serviço de radlodlfu-

são sonora em freqüêncla modulada na 
cidade de Amparo, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Por

taria n• 825, de 7 de novembro de 1994, que renova, 
por dez anos, a partir de 28 de janeiro de 1990, a 
permissão outorgada à Rádio Cidade das Águas 
Lida., para explorar, sem dire~o de exclusil6dade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência ·modu-
lada na cidade de Amparo, Estado de São Paulo. •·' 

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

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. _ 

Em discussão a redação final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada a redação final. 
O projeto var à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 94, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 64, § 2", da Constooição Federal, 

combinado com o art. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

DisClj$1lãO, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 94, De 1995 (n• 9/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Clube De Alagoas Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Maceió, Estado de 
Alagoas, tendo 

Parecer favorável, sob n• 301, de 1996, da Co-
missão 

- de Educação. 
Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

(Procede-se à 110tação.) 
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valadares - Artur da Távola - Betlo 
Parga- Beni V eras -Bernardo Cabral - Carlos Wil· 
son - Casildo Maldaner - Elcio Alvares - Emma Fer
nandes - Esperidião Amin - Aaviano Melo - Fran
celina Pereira - Freitas Neto- Geraldo Melo - Ger
sori Camata - Guilherme Palmeira - Humberto Lu
cena - João França - João Rocha - Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - José Bonifácio - José Fogaça 
-José lgnácio Ferreira- Júnia Marise- Lucldio Por-
tella - Lúdio Coelho - Nabor Júnior - Odacir Soares 
-Onofre Quinan- Osmar Dias- Rarnez Tebet
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Uma- Sérgio Machado- Teotonlo Vilela Fo
lho- Valmir Campelo - Vilson Kleinüblng. 

ABmM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Jefferson Peres - José Ecilardo Outra -
Laura Campos - Marina Silva - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 44 Srs. Senadores. 

Não houve voto contrário. 
Houve 8 abstenções. 
Total de votos: 52 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido peio Sr. 1• 
Secretário, SenadOr Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 320, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 94, de 1995 (n" 9, de 1995, 
na Câmara dos Deputados. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 94, de 1995 (n" 
9, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Clube de Alagoas Lida:, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Maceió, Estado de Alagoas. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho 
de 1996. - Odaclr Soares, Presidente - Ney s
auna, Relator - Ant6nlo Carloa Valadarea - Re
nan Calhelroa. 

ANEXO AO PARECER N• 320, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , · Presidente 
do Senado Federal, nos termos do art 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 

Aprova o ato que renova a permla
sio outorgada ii Rédlo Clube de Alagoas 
Ltda., para explorar serviço de radlodlfu
sio 11011ora em freqOêncla modulada na 
Cidade de Maceló, Estado de Alagoaa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1• É aprovado o ato a que se refere a Por
taria n• 120, de 12 de rTwço de 1990, que renova, 
por dez anos, a partir de 14 de setembro de 1986, a 
pemissão outorgada à Rédlo Clube de Alagoas 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ltaqüência modulada na cidade de Maceió, Esta-
do de Alagoas. . 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -118m 5. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
dd art 64, § 2", da Constituição Federal, 
combinado com o art 375, VIII, do Regimen
to Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
De Decreto Legislativo n• 9, DE 1996 (n• 
169/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à Rédio Clube de Alagoas Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Arapira
ca, Estado de Alagoas, tendo 

Parecer favorável, sob n• 302, de 
1996, da Comissão 
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- de Educação. 
O parecer é favorável. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

sua imediata apreciação. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se lJ votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães

Antônio Cartas Valadares - Ar1Ur da Távola - Bello 
Parga - Beni Varas - Bernardo Cabral- Carlos Wil
son - Casildo Maldaner - Edison Lobão - Elcio Al
vares - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Franceli
na Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson 
Camata- Guilherme Palmeira- Humberto Lucena
João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Jo
saphat Marinho - José Alves - José Bonifácio -
José Fogaça - José lgn/Jcio Ferreira - Júnia Marise 
- Lucfdio Portella - Lúdlo Coelho - Nabor Júnior -
Odacir Soares- Onofre Quinan - Osmar Dias- Ra
mez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calhelros 
- Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma
Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado - Teotonio Vilela Filho- Valmir Gampelo
Vilson Kleinübing. 

ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Jefferson Peres - José Eduardo Outra -
Laura Campos- Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 46 Srs. Senadores. 

Não houve voto contrário. 
Houve 7 abstenções. 
Total de votos: 53 
A matéria foi aprovada. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.j-
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 

final que será lido pelo Sr. 1• Secretário, Senador 
Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

PARECER Nl321, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 9, de 1996 (n" 169, de 1995, 
na CAmara elos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1996 (n• 
169, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Clube de Alagoas Lida., para explorar seiViÇO de ra
diodifusão sonora em frequência modulada na Cida
de de Arapiraca, Estado de Alagoas. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de junho 
de 1996. - Odaclr Soares, Presidente - Ney Suas
auns, Relator - Antônio carlos Valadares - Re
nsn Cslhelros. 

ANEXO AO PARECER N° 32.1, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do 
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 

Aprova o ato que rsnova a perrnls
aio outorgada à Rádio Clube de Alagoas 
Ltda., para explorar serviço de radlodHu

. aio sonora em frsqllêncla modulada na 
. Cidade de Arsplracs, Estado de Alagoss. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se relere a Por

taria n• 104, de 24 de junho de 1992, que renova, 
por dez anos, a permissão outorgada à Rádio Clube 
de Alagoas Lida., para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em lre
qüêncla modulada na cidade de Arapiraca, Estado 
deAiagoas. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à prom!Jigação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - 118m n" 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara N• 96, de 1994 (n• 
3.643193, na Casa de origem), que attera a 
Lei n• 7 .998, de 11 de janeiro de 1990, que 
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regula o Programa do Seguro-Desemprego, 
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador - FAT, e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer sob n• 903, de 1995, da Co
missão de 

- Assuntos Sociais, favorável, nos ter- · 
mos do substitutivo que oferece. 

(Em virtude de adiamento, 'nos tennos 
dos Requerimentos n•s 283 e 419, de 1996) 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 7 de maio, quando teve a 
sua discussão adiada ·para hoje. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário, Senador Odacir Soares. 

· É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 571, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos da allnea a, do art. 279 do Regi· 

mento Interno, requeiro o adiamento da discussão 
do Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1994, que al
tera a Lei n• 7.998,,de 11 de janeiro de 1990, que 
'regula o Programa do seguro-Desemprego, o Abo
no Salarial, institui o Fundo de Amparo do Trabalha
dor- FAT, e dá outras providências', para que sobre 
o projeto além da comissão do despacho inicial, seja 
também ouvida a Comissão de Assuntos EconOmi
cos. 

Justificação 

O projeto reduz, de 5 para 3 anos, o tempo mr
nimo necessário de cadastramento do trabalhador 
no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalha
dor para que este tenha assegurado o direito a um 
abono salarial no valor de 1 salário mlnimo. De acor
do com dados do MTB, a média anual de cadastra
manto no Pis/Pasep gira em tomo de 4 milhões. Por
tanto, considerando a atteração proposta e que cada 
beneficiário perceba um salário mlnimo aluai 
(R$112.00), o acréscimo potencial sobre a despesa 
do FAT seria de R$800 milhões. Esse valor corres
ponde a 0,1% do PIB de 1995 e representa, no con
ceito de Necessidades de Rnanciamento do Setor 
Público, incremento, em igual magnitude, no déficit 
público, contrastando com os esforços de controle 
de despesas do Governo Federal. 

Além do mais, o projeto possibilitará a inclusão 
de aproximadamente 1.280.000 trabalhadores no rol 
dos beneficiários do abono salarial, sem a devida 
contribuição anterior, podendo comprometer o equitr
brio das finanças do FAT. 

Diante do exposto, e para que se possa real
mente avaliar as repercussões financeiras com a 
aprovação deste projeto, resolvemos fonnular o pre
sente requerimento de audiência da Comissão de 
Assuntos Económicas. 

Sala das Sessões, 12de junho de 1996.- Edl
son Loiiio-- Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção. 

O SR •. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a· palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srls e Srs. Senadores, o projeto ora em exame, 
de autoria do Deputado do Rio Grande do Sul Wal
domiro Roravante, visa, pura e simplesmente, atra
vés de modificação do inciso 11 do art. 9° da Lei n• 
7.998, reduzir de cinco para três anos o tempo mini
mo necessário de cadastramento do trabalhador no 
PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador 
para que faça jus à percepção do abono salarial, 
que equivale a um salário mlnimo. Portanto, trata-se 
apenas da redução do prazo de inscrição de cinco 
para três anos. 

O projeto foi aprovado na Comissão de Assun
tos Sociais desta Casa, com o parecer do Senador 
Carlos Bezerra. Vou ler alguns pontos do parecer, 
que considero importantes: 

'Felizmente o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador- FAT- tem gerado dlsponibili· 
dades financeiras elevadas. Tanto é verda
de que vem emprestando recursos à Previ
dência Social e ao setor rural. Devido à sua 
privilegiada condição, tomou-se também 
possrvet facilitar o acesso do trabalhador ao 
segur<Kiesemprego, através da diminuição 
das exigências constantes originariamente 
na Lei 7 .998, de 11 de janeiro de 1990. 

Diante desse quadro e tendo em vista 
o baixo valor do salário mlnimo vigente, a 
llexibilização das condições bastante restriti
vas de acesso dos trabalhadores ao abono 
salarial funcionaria reaimente como ate
nuante para aqueles de baixa renda, princi
palmente os mais jovens. 

Nesse sentido, o projeto é meritório e 
não deverá trazer qualquer prejulzo ao FAT. 
Ressatte-se ainda que, por tratar-se de um 
fundo constituldo e vottado primorcf.almente 
para o bem-estar do trabalhador, deve estar 
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sempre adequado às suas reais necessida
des. Não atender a essas condições seria 
desvirtuar a finalidade para a qual foi ideali
zado e criado o FAT". 

O parecer do Senador Carlos Bezerra foi apro
vado na Comissão de Assuntos Sociais com o voto 
dos Srs. Senadores: Osmar Dias, Marluce Pimo, Be
nedita da Silva, Valmir Gampelo, Bello Parga, José 
Alves, João França, Leomar Quintanilha, Romero 
Jucá, Mauro Miranda, Carlos Wilson, Jonas Pinheiro 
e AntOnio Carlos Valadares. 

Trata-se de um projeto que tramita no Senado 
há dois anos e que tem o voto favorável da Comis
são de Assuntos Sociais, através de substitutivo. E, 
em se tratando de substitutivo, haverá turno suple
mentar, uma oportunidade para apresentação de 
emendas. Se o substnutivo for aprovado, o projeto 
voltará à Câmara. Portanto, não vemos nenhuma ra
zão para que se protele mais a aprovação desse 
projeto, que diz respeoo aos trabalhadores de bai
xfssima renda e que simplesmente pretende reduzir 
o prazo de inscrição no PISIPASEP ou no CNT. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, levando-se em 
conta que projetes que envolvem recursos muito 
maiores, que envolvem interesses principalmente de 
banqueiros são aprovados nesta Casa, não vemos 
motivo para se procrastinar ainda mais a votação 
dessa matéria. Vale ressaltar que, como o projeto 
será aprovado na forma do substitutillo, voltará à 
Câmara dos Deputados. 

Portanto, encaminhamos contrariamente ao re
querimento. 

Muito obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO • Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Edison Lobão, para encami
nhar. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presideme, 
Srs. Senadores, o projeto de fato reduz de cinco 
para três anos o tempo mfnimo necessário de ca
dastramento do trabalhador no PIS/Pasep ou no Ca
dastro Nacional do Trabalhador, para que tenha as
segurado o direoo ao abono salarial. 

De acordo com dados do Ministério do Traba
lho, a média anual de cadastramento do PIS/Pasep 
gira em tomo de quatro milhões de trabalhadores. 
Portanto, considerando a alteração proposta, ou 
seja, cada beneficiário perceber apenas um salário 
mfnimo, como acaba de relatar o Uder do PT, de 
R$112,00, o acréscimo potencial sobre a despesa 

do FAT seria da ordem de R$800 milhões. Esse va
lor corresponde a 0,1% do PIB de 1995, e repre
senta, no conceno de necessidades de financiamen
to do setor público, incremento de igual magnitude 
no déficit público, contrastando com os esforços de 
controle da despesa do Governo Federal. 

Além do mais, o projeto possibilitará a inclusão 
de aproximadamente 1.280.000 trabalhadores no rol 
dos beneficiários do abono salarial, sem a devida 
contribuição anterior, o que pode comprometer o 
equillbrio das finanças do FAT. 

Em razão disso e para que se possam real
mente avaliar as repercussões financeiras da apro
vação desse projeto, -resolvemos formular o presen
te requerimemo de audiência da Comissão de As
suntos EconOmicos. Em verdade, não somos contrá
rios à aprovação do projeto; queremos apenas que· a 
Comissão de Assuntos EconOmicos faça a sua ava
liação e infonne ao Plenário sobre as repercussões 
que o projeto trará. Dar o pedido de adiamemo e a 
audiência da Comissão de Assuntos EconOmicos. 

O SR. CARLOS BEZERRA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Para en
caminhar a votação, tem a palavra o Senador Carlos 
Bezerra pelo PMDB. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, faço um apelo à Uderança do PFL Esse projeto 
tramita há anos na Câmara e no Sénado. Não há 
motivo nenhum para a procrastinação da aprovação 
dessa matéria, que é de profundo interesse do tra
balhador, principalmeme neste momento em que o 
Pafs enfrenta uma fase de desemprego muito gran
de. Penso que o desemprego nunca flagelou tanto o 
trabalhador brasileiro quanto do ano passado para 
cá, quando aumentou consideravelmente. 

É sabido que esse Fundo tem muno recurso, 
tanto é que o Governo o tem usado para atender ou
tros setores. De modo que não vejo razão para essa 
análise econOmica, porque isso não vai de modo al
gum desestabilizar esse Fundo. Ele terá recurso su
ficiente para atender os trabalhadores que serão 
aquinhoados com esse beneffcio. 

Q SR. EDISON LOBÃO - V. Ex" permite-me 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não é 
permitido aparte. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Portanto, Sena
dor Edison Lobão, eu gostaria de fazer um apelo a 
V. Ex", para que nos ajudasse a votar essa matéria 
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hoje, porque o acesso a esse Fundo irá aliviar o so
. frimento de milhares de trabalhadores que estão de
sempregados, que estão na rua da amargura. 

Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria vai à Co

missão de Assuntos EconOmlcos. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço verificação de votação, com apolamento 
dos Senadores Sebastião Rocha, Ademir Andrade e 
Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pediu ve
rificação de votação o Senador José Eduardo Outra 
com o apoio dos Senadores Lauro Campos, Sebas
tião Rocha, Ademir Andrade e Carlos Bezerra. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares, pois vamos proceder à verificação de votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Estamos votando o requerimento de audiência 

da Comissão de Assuntos EconOmicos - Item 7 da 
pauta 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA)- Sr. Presi
dente, para orientar a Bancada, o PFL recomenda o 
voto •sim•. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E) - A 
Bancada do PT recomenda o voto "não", Sr. Presi
dente. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PlB 
recomenda o voto "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - OS Srs. 
Senadores já podem votar. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - Sr. Pre
sidente, o PMDB recomenda o voto "sim". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-8C) - O PPB 
recomenda o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu
gares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procerje-se à I'Otação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola

Bello Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car
los Wilson - Casildo Maldaner- Edlson Lobão - El-

cio Alvares- Emandes Amorim - Esperldião Amin -
Ravlano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvan Borges - -
Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - Jefferson 
Peres -João França - João Rocha - Josaphat Mari-

- nhà - Jàsé Alves - José Bianco - José lgnáclo Fer
reira - José Roberto Arruda - Lucfdlo Portella - Lú
dio Coelho - Nabor Júnior - Odacir Soares - Onofre 
Ouinan - Regina Assumpção - Renan Calhelroo -
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Lima - Sérgio Machado - Teotonlo Vilela Filho -
Valmir Campelo - Vilson KlelnObing. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - AntOnio Carlos Valadares

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Emnia Feman
des -Jonas Pinheiro -José Bonifácio - José Eduar
do Outra - Júnia Marise - Lauro Campos - Marina 
Silva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberto Re
quião -Sebastião Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram 
SIM 41 Srs. Senado1118;11 Não 15. 

Não houve abstenção. 
Total: 56 votos. 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria vai à Co

missão de Assuntos EconOmicos. 
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, o painel 

novamente não registrou o meu voto, que é "sim". 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Ata re

gistrará o voto de V. Ex". 
A Mesa já pediu aos técnicos de operação do 

computador que verifiquem a falha. 
As matérias constantes dos Itens 8 a 12 da Or

dem do Dia da prasente sessão, de acordo oom o 
disposto no_ art. 383, g e h, do Regimento Interno, 
deverão ser apreciadas em sessão pública, proce
dendo-se à votação por escrutfnlo secmto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8: 

PARECER N" 265, DE 1996 
Escolha de AUIDrldade 

Votação, em turno único, do PARE
CER N• 265, OE 1996, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n" 165, de 1996 (n• 372196, na 
origem), de 6 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor PteSidei ote da Repttica SIJbme. 
te à deibeoação do Senado o nome do Senhor 
José A1TT10 para COIJ1lOI' o Trbnll Superior do 
Trabalho, no cargo de Suplerte de 'Ministro 
Classista TerJ1)0rário, repre s antante dos tJaba. 
lhadores, no triénio de 1996 a 1999. 
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Vamos passar à votação, que e secreta. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, qual o item que está sendo votado? 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 

repetir a votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que · ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador José Eduardo Outra, para en
caminhar. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, embora o voto seja secreto, a Bancada 
do PT se abstém, como tem feito em todas as indi
cações de juiz classista. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Antonio CaJ!os Magalhães - AntOnio Ca~os 

Valadares- Ademir Andrade- Artur da Távola
Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Varas - Car
los Bezerra - Ca~os Wilson - Casildo Maldaner -
Edison Lobão - Elcio Alvares - Emília Fernandes -
Emendes Amorim - Esperidião Amln - Raviano 
Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilher
me Palmeira - Humberto Lucena - Jefferson Peres 
- João França - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho 

· - José Alves - José Bianco - José E. Outra - José 
lgnácio - José R. Arruda - Júnia Marise - Lucfdio 
Portella - Lúdio Coelho - Marina Silva - Odacir Soa
res - Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro Simon
Ramez Tebet - Romero Jucá- Romeu Tuma - Ro
naldo C. Uma- Sébastião Rocha- Teotonio Vilela
Valmir Campelo- Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO 02. 

Houve 06 abstenções. 
Total: 48 votos. 
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor 

Presidente da República. 
O SR. ROBERlO REQUIÃO (PMDB-PR) - Sr. 

Presidente, gostaria de~ o meu voto favorável. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM)- Sr. 
Presidente, o meu voto também foi favorável à maté
ria 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - Sr. Pre
sidente, também solicito a V. Ex' que faça constar 
da Ata o meu voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re
gistrará os votos de V. Ex's. 

-o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 9: 

PARECER N" 266, DE 1996 
Escolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do PARE
CER N° 266, DE 1996, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n• 164, de 1996 (n• 371196, na 
origem), de 6 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presi<jente da República sub
mete à deliberação do Senado a recondu
ção do Senhor Lourenço Ferreira do Prado, 
Para compor o Tribunal Superior do Traba
lho, no cargo de Ministro Classista Temporá
rio, representante dos trabalhadores, no trié
nio de 1996 a 1999. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se á votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
An1Dnlo Ca~os Magalhães - AntOnio Carlos 

Valadares - Ademir Andrade- Artur da Távola -
Bello Parga - Benedita da Silva - Bani Varas - Ber
nardo Cabral - CaJ!os Bezerra - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Edison Lobão - Eduardo Supllcy 
- Elclo Alvares - Emilia Fernandes - Emendes 
Amorim - Esperidião Amin - Raviano Melo - Freitas 
Neto- Geraldo Melo -Gerson Camata- Guilherme 
Palmeira - Humberto Lucena - Jefferson Peres -
João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Jo
saphat Marinho - José Alves - José Bianco - José 
Bonifácio - José Eduardo Outra - José Eduardo -
José lgnácio - José Roberto Arruda - Júnia Marise 
- Lauro Campos - Lucfdio Portella - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Nabor Júnior- Odacir Soares - Ono
fre Ouinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez 
Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros -

· Roberto Requião- Romero Jucá- Ronaldo C. Uma 
-Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio VI
lela - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (.José Samey) - Votaram 
SIM 46 Srs. Senadores; e NAO 03. 

Houve 08 abstenções. 



00426 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junhç. de 1996 

Total: 57 votos. 
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor 

Presidente da República. 
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, votei 

'sim', mas o voto não foi registrado no painel. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA- Sr. Presiden

te, .também votei, mas o painel não registrou. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re

gistrará os votos dos Senadores Romeu. T uma e 
Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 1 O: 

PARECER ~ 279, DE 1996 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do PARE
CER N° 279, DE 1996, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n• 169, de 1996 (n• 429/96, na 
origem), de 15 de maio do corrente ano, 
pela 1ua1 o Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Senado Federal, o 
nome do Doutor José Arnaldo da Fonseca, 
Procurador da República, para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, na vaga decorrente da aposentado
ria do Ministro AntOnio Torieão Braz. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senàdores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTARAM OS SRS. SENADORES: 

Antonio Ca~os Magalhães - AntOnio Ca~os 
Valadares - Ademir Andrade --Artur da Tavola -
Bello Parga- Benedita da Silva - Beni V eras - Ber
nardo Cabral - Ca~os Bezerra - Ca~os Wilson -
Casildo Maldaner - Edison Lobão - Eduardo Suplicy 
- Elcio Alvares - Emitia Fernandes - Emandes 
Amorim - Esperidião Amin - Aaviano Melo - Fran
celina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ger
son Camata - Guilhenne Palmeira - Humberto Lu
cena - Jefferson Peres - João França -João Rocha 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Alves -
José Bianco - José Bonifácio - José Eduardo Outra 
- José Eduardo - José Roberto Arruda - Junia Ma
rise - Laura Campos - Lucldio Portalla - Ludio Coe
lho - Marina Silva - Nabor Junior- Odacir Soares -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ra-

mez Tebet- Regina Assumpção - Renan Calheiros 
-Roberto Requião- Romero Juca- Romeu Turna
Ronaldo Cunha Urna - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado - Teotonio Vilela - Valmir Campelo - Vil
san Kleinubing. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 52 Srs. Senadores; e NÃO 01. 

Houve 05 abstenções. 
Total: 58 votos. 
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor 

Presidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 11: 

PARECER N" 280, DE 1996 
Escolha d_e Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n• 280, de 1996, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa
gem n°171, de 1996 (no 439196, na origem), 
de 17 de maio do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à 
apreciação do Senado Federal, o nome do 
Doutor Ca~os Alberto Menezes Direito, De
sembargador do Tribunal de Justiça do Es
tado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
na vaga decorrente da aposentadoria do Mi
"nistro Francisco Cláudio de Almeida Santos. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Antonio CMos Magalhães - AntOnio Ca~os 

Valadares - Ademir Andrade - Alhur da Tavola
Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V eras - Ber
nardo Cabral- CMos Bezerra- Ca~os Wilson- El
cio Alvares - Emília Fernandes - Fernandes Amorim 
- Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francelino Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cama
ta - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - Jef
ferson Peres -João França- João Rocha- Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Alves - José Bianco - José Bonifácio - José 
Eduardo Outra - José Eduardo - José lgnácio -
José Roberto Arruda - Junia Marise - Lauro Cam
pos - Lucidio Portalla - Ludio Coleho - Marina Silva 
- Nabor Junior - Odacir Soares - Onofre Quinan -
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Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi
na D Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Re
quião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo C. 
Lima - Sérgio Machado - Teotonio Vilela - Valmir 
Campelo- Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 51 Srs. Senadores e NÃO 03. 

Houve 03 abstenções. 
Total: 57 votos. 
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor 

Presidente da República. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- Sr. Pre

sidente, gostaria de registrar o meu voto "sim". 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sena

dor Eduardo Suplicy vota "sim", embora a votação 
seja secreta. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 12: 

PARECER N" 281, DE 1996 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do PARE
CER N° 281, DE 1996, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n• 17 4, de 1996 (n" 480196, na 
origem), de 'l7 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Senado Federal, o 
nome do Doutor FERNANDO GONÇALVES, 
Juiz do Tribunal Regional Federal da 1• Re
gião, com sede no Distrito Federal, para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tri
bunal de Justiça, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Jesus Costa 
Lima. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem os seus lugares. 
O SR. JOSE; EDUARDO OUTRA - Sr. Presiden

te, embora a votação seja secreta, a Liderança do Par
tido dos Trabalhadores recomenda o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães - AntOnio Carlos 

Valadares - Ademir Andrade - Artur da Tavola -
Bello Parga - Benedita da Silva- Beni Varas- Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner- Edison Lobão- Eduardo Suplicy 

- Elcio Alvares - Emflia Fernandes - Emandes 
Amorim - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Frei
tas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gui
lherme Palmeira - Humberto Lucena - Jefferson Pe
res - João França - João Rocha - Joel de Hollanda 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Alves -
José Bianco -José Bonifácio- José Eduardo Outra 
- José Eduardo - José lgnácio -José Roberto Arru
da - Júnia Marise - Lauro Campos - Lucfdio Portel
la - Lúdio Coelho - Marina Silva - Nabor Júnior -
Odacir Soares- Onofre Quinan - Osmar Dias- Pe
dro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção -
Roberto Requião- Romeu Tuma- Sebastião Rocha 
-Sérgio Machado- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 49 Srs. Senadores e NÃO 3. 

Houve 1 àbstenção. 
Total: 53 votos. 
A indicação foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor 

Presidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Hem 6: 

Votação, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n• 1, de 
1996 (n• 48195, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao inciso 11 do art. 192 
da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, 
da Comissão 

- de Constltulçio, Justiça e Cldada-
nla. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa de 30 de maio, quando teve sua votação 
adiada por falta de qUOI\Im. 

Comunico ao Plenário que ainda teremos qua
tro votações nominais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1• Secre1ário em exerofcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 572, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alf

nea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação .da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 1, de 1996, a fim de ser feita na ses
são de 19 de junho de 1996. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1996.- Espe
rlcllio Amln- S6rglo Machado- Francelino Pereira 
- EJclo Alvanls- Nabor Júnior- Romeu Tuma. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o requerimento, será cumprida a deliberação do Ple
nário. 

As matérias constantes dos itens 13 a 16, de 
acordo com o art. 197, d, do Regimento Interno, de
verão ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos senhores funcionários as providên· 
elas necessárias, a fim de que seja respeitado o dis
positivo regimental. 

São os seguintes os itens apreciados em ses
são secreta: 

-13-
MENSAGEM N°146, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem N° 146, de 1996 (n• 276196, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Alexandre Addor Neto, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Angola, exercer a de Embaixador do 
Brasil junto à República Democrática de São Tomé e 
Prfncipe. 

-14-
MENSAGEM N°153, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem N• 153, de 1996 (n• 328196, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Antonio Carlos Coelho Da Rocha, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Estado do Kuaite e, cumulativamente, no Estado de 
Bahrein. 

-15-
MENSAGEM N°166, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem N• 166, DE 1996 (n• 378196, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à dei iberação do Senado o nome do Se
nhor Marcelo Didier, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino do Marrocos. 

-16-
MENSAGEM N" 167, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem N" 167, DE 1996 (n• 3791'36, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor AdoH Ubert Westphalen, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República F~ 
d~ml da Iugoslávia. 

(A sessão transforma-se em secreta As 
16h45min e volta a ser pública As 
16h52min.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Voltamos 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, por cessão do Senador Bernardo Ca
bral, primeiro orador inscrito após a Ordem do D~ 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES 
(PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, integrei, na qualidade 
de Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, a comitiva de Sua Excelência, o 
Senhor Presidente da República à França. 

Quero dizer a V. Ex's que a viagem de Sua Ex
celência o Senhor Presidente da República foi uma 
viagem de absoluto êxito para o Brasil. Não só pelas 
qualidades do Presidente, ali amplamente demons
tradas, come também pela repercussão que obteve 
na imprensa francesa, coisa que não é fácil para um 
Presidente de qualquer Pais sul-americano, mas o 
conceito que o Pais começa a desfrutar no estran
geiro e, mais ainda. as qualidades de Sua Excelên
cia, altamente reconhecidas pelo povo francês, onde 
lecionou por alguns anos, tudo isso levado em conta 
pela grande recepção preparada pelo Governo fran
cês, foi, fora de dúvida, ponto de relevância para o 
Brasil no concerto das nações. 

Infelizmente, nem sempre a imprensa brasileira 
dá o destaque necessário aos assuntos positivos. O 
que se viu, infelizmente, foi um grande destaque a 
um assunto que ninguém percebeu e não foi sequer 
noticiado por qualquer jornal francês, ou seja, ao 
que se referia ao problema dos sem-terra, que mere
ceu primeira página - pasmem, Senhores - de quase 
todos os jornais brasileiros. 

Trago aqui todas essas publicações de jornais 
franceses, todas elas, e farei chegar, não para publi
car, evidentemente, o que seria impossfvel, ao oo-
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nhecimento dos Srs. Senadores, para que observem 
que nenhum jornal francês trata desse assunto; en
tretanto, foi o ponto, talvez, de maior relevo para a 
imprensa brasileira. 

Não creio que seja esse o modo mais construti
vo de se tratar das relações internacionais do Brasil. 
O que se deveria dizer - e laço questão de dizer 
agora - é que o Presidente Fernando Henrique teve 
uma recepção à aRura do destaque do nosso Pafs. 
Recepção esta que deve st::r' motivo de orgulho para 
todos os brasileiros, na medida em que, quando es
tamos no estrangeiro, o representante do Brasil, que 
é o Senhor Presidente da República, está no estran
geiro, ele está representando todas as correntes, in
dependente de ideologia porque, acima de tudo, 
está representando o Brasil. 

E isso foi o que vimos em Paris, onde a bela 
capital francesa estava toda embandeirada, com o 
Champs Elisées com a bandeira brasileira. Todas as 
ruas principais da França, durante três ou quatro 
dias, engalanadas para recepcionar a todos nós, 
porque recepcionado estava sendo o Brasil. 

Por isso, julguei do meu dever trazer este de
·-poimento obrigatório, a par desta minha posição de 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, o depoimento também sobre o 
nosso relacionamento no momento com a França, 
que é importante para os dois países. 

Assim, devo dizer que as relações do Brasil 
com a França, neste final de século, devem ser pau
tadas por três dados novos do cenário mundial: 

1. O final da guerra fria, acarretando a conse
qüente hegemonia de uma polftica de superpotên-
cia; 

2. A institucionalização do Mercosul e o desen
volvimento da União Européia; 

3. A evolução polftica interna dos dois pafses. 
Cada um desses dados contribui favoravel

mente para uma maior aproximação do Brasil com a 
França, tanto do ponto de vista polftico quanto do 
económico, quanto do cultural. 

O fim da União Soviética, ao favorecer a hege
monia mundial dos Estados Unidos, retirou da Fran
ça uma moldura de realidade em que se inseria e 
onde se esforçava por pretender se apresentar ao 
resto do mundo como um ponto de referência aRar
nativo às duas potências, sobretudo nos aspectos 
politico e cultural. 

Paradoxalmente, entretanto, aquela própria bi
polaridade politica dificultava em muito a Frimça fi
xar-se como uma terceira via de importância seme
lhante às duas superpotências, pois a sua inserção 

económica na esfera do cap~alismo ocidental, de 
certo modo, fragilizava aquela pretensão. A constru
ção da Comunidade Económica Européia, durante a 
guerra Iria, ao pretender criar um pólo económico al
ternativo no seio do capitalismo mundial, contribufa 
paralelamente para solapar à França aquele esforço 
de configurar-se individualmente como terceira po
tência. 

Procurando resguardar suas posições, o esfor
ço internacional francês tendia a concentrar-se pri
mordialmente naqueles paises ou regiões em que a 
francofonia já de partida lhe assegurava uma expec
tativa de presença efetiva, em detrimento, assim, de 
paises - corno foi o caso do Brasil - em que aqueles 
esforços de aproximação deveriam ser redobrados e 
mais árduos, para ter eficácia. 

Naturalmente, sendo a França um pafs rico, 
sendo o Brasil um mercado em constante ampliação 
inserido no sistema capitalista e sendo a história co
mum dos dois pafses relativamente intensa, sobretu
do no aspecto intelectual, a França e o Brasil nunca 
estiveram de costas um para o outro, mesmo nos 
momentos de maior afastamento pelos mais civer
sos motivos. 

Hoje, com fim da União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas, os resultados satisfatórios da União 
Européia e do Mercosul e a evolução polftica interna 
dos dois pafses, esse entrosamento entre o Brasil e 
a França poderia mostrar-se mu~o mais promissor. 

Desse modo, com essa hegemonia estaduni
dense e a relativa globalização do mercado e das fi
nanças mundiais, volta a apresentar-se para a Fran
ça a possibilidade de desdobrar sua presença a nf
vel internacional. O espaço deixado pela retirada so
viética e a integração de quase todos os pafses em 
um único mercado abre, para fornecedores como a 
França, novos horizontes, sobretudo em países que, 
corno o Brasil, promovem abertura ampla da sua 
economia. Assim, a ampliação da cooperação eco
nómica e :1 intensificação do intercâmbio comercial 
entre os dois pafses já faz-se sentir, e tudo leva a 
crer que hão de continuar crescendo consistente
mente. 

Mais importante, porém, do que essa intimida
de econõmico-comercial, apresenta-se o futuro do 
relacionamento político entre os dois paises, nunca 
antes tãll coincidente no que respeita a seus interes
ses como agora. Para tanto, contribuem não apenas 
as histórias bem sucedidas, até o momento, da inte

. gração européia e do Mercosul, mas também a evo
lução polftica de cada um dos dois pafses no novo 
quadro político mundial. 
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O Brasil vive um momento de crescente proje
ção regional e internacional, que corresponde inter
namente à consolidação de um regime democrático 
que se toma exemplo de organização social sob 
qualquer parâmetro. É uma sociedade solidamente 
organizada, com base em principias e práticas trans
parentes do exerclcio da cidadania e de poder, que 
não se pretende hegemónica mas aberta a toda es
pécie de intercãmbio com os demais países, quais
quer que sejam eles. 

A França, depois dos últimos testes em Muru
roa e da assinatura dos acordos de Rarotonga, apre
senta-se ao mundo como uma potência de primeira 
grandeza que retoma sua presença no cenário inter
nacional com um peso especifico próprio, inde
pendente de suas vinculações européias, por um 
lado, mas, por outro, também ligada a elas, porém 
com veleidades de liderança. É um pafs que volta a 
pretender ostensivamente um papel de destaque no 
cenário poiRico internacional que nenhum outro pafs 
europeu pode alcançar na atualidade, ainda que al
meje. O Reino Unido, por exemplo, não dispõe de 
consenso político interno e a Alemanha não dispõe -
infelizmente, em função de seu passado - de credibi
lidade internacional para tanto. 

Em um mundo que se mostra cada vez mais 
organizado em tomo de parcerias, ainda que institu
cionalizadas em grupos regionais, uma parceria do 
Brasil com a França afigura-se, do ponto de vista po
lítico, oportuna para ambos palses, que demonstram 
buscar não hegemonia mas que implica responsabi
lidades para as quais ambos se declaram prontos. 

Para o exerclcio de tal posição, a cooperação 
entre os atares mais aumenta as possibilidades de 
atuação de cada um. E é com mira nessa coopera
ção que convém ao Brasil e à França estreitar seus 
vínculos em todos os nfveis do relacionamento bila
teral; mesmo porque esse estreitamento bilateral 
acarretará, inevitavelmente, o estre1tamento também 
dos vinculas entre os respectivos grupos regionais -
União Européia e Mercosul -, caracterizando, lpso 
facto, aquele papel protagonista de cada um dos 
dois países nesse processo democrático do mundo. 

A França iião conseguirá salientar-se acima de 
seus pares europeus unicamente por seus esforços. 
Precisará, para tanto, de apoios regionais; precisará 
de parcerias sólidas alhures; parcerias, entretanto, 
que não apenas recebam mas também dêem, pois a 
hegemonia global norte-americana faz com que 
qualquer outra atuação mundial deva forçosamente 
ser sempre compartilhado regionalmente. E na Amé
rica Latina, nenhum outro pais, além do Brasil - repi-

to: nenhum outro país - pode oferecer à França essa 
parceria politica. 

A visita de Estado do Presidente Fernando 
Henrique à França representou para os dois pafses 
a criação de um ponto de referência novo e dinâmi
co no relacionamento bilateral em todos os nfveis. 
Resultado de intenso trabalho de preparação, levado 
a cabo pelos dois governos, a sólida reaproximação 
do Brasil e da França reflete um desejo natural e 
crescente dos diversos setores da sociedade de am
bos os pafses de criar uma parceria que os prepare 
para uma prnsença cada vez maior no cenário inter
nacional. 

A visita deixou aberto o caminho para um in
cremento importante dos investimentos franceses no 
Brasil, para o desenvolvimento de novos canais de 
cooperação cientifica e tecnológica, para o fortaleci
mento das relações culturais. Foram assinados, na 
ocasião, dez acordos bilateral sobre assuntos de na
tureza diversa: desde a suspensão da necessidade 
de vistos para turistas nos dois pafses a convênios 
na área de alta tecnologia. .-

A próxima visita do Presidente Chirac ao Brasil, 
em 1997, fortalecerá esse novo relacionamento, que 
é, para a França e o Brasil, o marco em que se de
verá desenvolver a parceria internacional dos dois 
pafses num mundo em crescente globalização. 

Do mesmo modo, para o Brasil, dificilmente ou
tro pafs, que não a França, poderá oferecer melho
res condições de colaboração para uma atuação 
mais destacada no cenário politico internacional. 
Isso porque a França não apenas é no momento o 
pafs que com mais avidez e ansiedi!de busca exer
cer esse protagonismo mas é também o que melho
res condições politicas tem de consegui~o. Para tan
to, porém, no que diz respeito à América Latina, pre
cisa do Brasil, e este trunfo nos favorece. 

A visita do Presidente Fernando Henrique Car
doso, assim, deve inserir-se nesse quadro polftico 
da expressão de urna clara vontade de estabelece
rem-se aqueles vfnculos que possibilitarão, tanto à 
França ·quanto ao Brasil, construirem as dimensões 
novas de seus respectivos papéis neste final de sé
culo. 

Não deve ser uma vis1ta que se pretenda bem 
sucedida por meio de sinais concretos, como acor
dos formais importantes, mas deve ser a manifesta
ção inequívoca da clara intenção de consagrar uma 
sólida parceria no novo panorama internacional. 

Como Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, tive oportunidade de 
visitar a Assembléia e o Senado franceses, partici-
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pando das suas duas comissões e discutindo assun
tos de interesse nacional com os presidentes e 
membros de ambas comissões. Posso trazer, assim, 
o testemunho do apreço, do respeijo que têm os 
panamentares franceses pelo Brasil e o interesse 
que demonstraram para que se efetive no Brasil o 
grupo panamentar Brasil-França que. criaram na 
França. Na França ele já existe atuando, mas eles 
querem que no Brasil esse grupo tenha um exercfcio 
mais efetivo. 

o Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me concede 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Com muito prazer, Senador Bernardo ca.bral. 

O Sr. Bernardo C8bral ·Senador Antonio Car
los Magalhães, V. Ex1, com a responsabilidade que 
lhe pesa sobre os ombros de ser Presidente da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
assomou à tribuna anunciando que iria fazer um re
lato da visita do Presidente à França da qual V. Ex" 
foi um dos integrantes. Mas, na verdade, V. Ex" aca
ba de fazer um pronunciamento denso, escorreijo, 
mostrando o que há de novo: um ponto de referên
cia nas relações bilaterais entre Brasil e França. V. 
Ex" mostra que isso não pode ser apenas um mero 
quadro politico de expressão entre os dois paCses. 
Lembro-me de que, nos dias que antecederam a vi
sita do Presidente à França, o Instituto de Relações 
Internacionais, comandado pelo Embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães, realizou um seminário em São 
Paulo, em que estavam presentes juristas franceses 
e brasileiros, empresários do mais atto nfvel e o pró
prio embaixador da França. Agora, V. Ex" comprova 
exatamente o que houve ali, ou seja, uma prepara
ção séria para a viagem, que não deveria servir 
para, por meios oblfquos, der publicidade a uma ma
téria que não obteve a mínima repercussão no exte
rior. De modo que o perfil que V. Ex" traçou não ape
nas fez referência ao sucesso da visita do Presiden
te da República à França, mas também demonstrou 
que, doravante, delie existir uma ajude mútua entre 
os dois países. Quero cumprimentá~o menos como 
amigo, como integrante de Comissão de Relações 
Exteriores, e mais como testemunha de que esse 
documento deve ser publicado nos Anais de Casa. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Senador Bernardo Cabral, agradeço a V. Ex", que é 
um notável panamentar e tem atuado com tanto bri
lhantismo na Comissão de Relações Exteriores. V. 
Ex" traz esse depoimento favorável a este meu mo
desto pronunciamento, mas que é um testemunho 
real de quem constatou o interesse de um pais em 

ter um novo relacionamento com o Brasil. Isso nos é 
útil, porque não podemos, mesmo que os nossos in
teresses sejam mais dirigidos para os Estados Uni
dos, ficar sempre presos nessa única direção; temos 
que ter liberdade de agir com outros pafses, e a 
França se mostra um bom parceiro para isso. Dai 
porque o aparte de V. Ex" veio em tempo oportuno, 
e é com muito prazer que o recebo. -

O Sr. Eduardo Supllcy- Senador Antonio Car
los Magalhães, permite-me V. Ex1 ur,,_aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Concedo o aparte a V. Ex", nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Senador Antonio Car
los Magalhães, creio ser de maior importância que 
V. Ex1, como Senador e Presidente de Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, laça esse 
relato tão pormenorizado da visita do Presidente e 
da sua comitiva à França Tenho a convicção de 
que, pelos laços que unem o Presidente Fernando 
Henrique àquela nação, conforme V. Ex" ressattou, 
por seus méritos, pelo conhecimento pessoal que 
tem daquele pais, por ter ali vivido, lecionado, ·sua 
Excelência carrega consigo vantagens excepcionais, 
que lhe conferem a condição de uma pessoa espe
cial numa visita com a importância dessa missão. V. 
Ex" mencionou que apenas alguns aspectos da via
gem foram ressaltados pela imprensa brasileira. Eu 
agradeceria muito se V. Ex" pudesse responder al
gumas questões relacionadas à viagem, que, acredi
to, são de interesse público. Primeira, na medida em 
que a França tinha um grande interesse no Projeto 
Sivam, através do consórcio de empresas liderado 
pela Thompson, e como a decisão do Senado sobre 
o Projeto Sivam ocorreu poucos dias antes da via
gem do Presidente, 5eria interessante para nós, Se
nadores, sabermos se houve interesse sobre esse 
assunto por parte das autoridades francesas, no 
Executivo, no Panamento ou entre os empresários. 
Segunde, se eu tivesse visitado a França como Se
nador, gostaria que o Presidente da República tives
se dialogado com as autoridades, os intelectuais de 
universidade, os economistas, os sociólogos, os 
membros do governo francês sobre a experiência 
daquele pais, que já passou por revoluções, modifi
cações, transformações extraordinárias nas úttimas 
décadas, sobre oomo conseguiram melhorar a distri
buição de rende, erradicar a miséria e preocupar-se 
com a questão do emprego. Se, de um lado, a Fran
ça, oomo outros países europeus, tem hoje uma 
taxa de desemprego preocupante, por outro lado, há 
um mecanismo de segur<rdesemprego, que foi insti-
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tuído em 1988. No segundo mandato do Presidente 
François Mitterrand, S. EX1 e seuEmtão Primeiro-Mi
nistro, Michel Rocard - que é amigo pessoal do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso - tiveram a ini
ciativa de propor ao parlamento francês que se insti
tuísse a lei que promulgou a renda mínima de inser
ção. Todo cidadão francês de 25 anos ou mais, cuja 
n:nda não atinge 2.600 francos mensais - cerca de 
500 dólares -, tem direito a um complemento de ren
da até esse montante;·~crescentando-se mais 1.000 
francos para a companheira e mais 600 francos por 
dependente. Trata-se de uma das experiências, em 
vigor em diversos países do mundo, que visam a ga
rantir uma renda mínima. O Deputado Germano Ri
gotto, que, por ocaso, encontra-se neste plenário, 
em visita ao Senado Federal, autor do parecer sobre 
o Projeto de Garantia de Renda Mínima, menciona a 
experiência francesa. Portanto, gostaria de saber se, 
porventura, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so preocupou-se em conhecer essa experiência tão 
relevante, iniciada há oito anos. Prezado Senador 
Antonio Carlos Magalhães, o Senador Pedro Simon 
disse que até ficou um dia a mais para conhecê-la, 
motivo pelo qual fiquei ainda mais curioso de saber 
se realmente isso aconteceu. Se me permite, Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, um aspecto foi colo
cado pela imprensa: o tamanho da delegação brasi
leira. O Ministro Luis Felipe Lampréia chegou a rés
pender que não importa que sejam tantos - se real
mente foram aproximadamente 1 00 delegados na 
comitiva -, porque, afinal de contas, o Presidente Bill 
Clinton, quando viaja, também leva uma grande de
legação. Pergunto qual é a sua recomendação ao 
Executivo; se era bom para um país com uma renda 
per caplta oito vezes menor que a dos Estados Uni
dos e um produto per caplta dez vezes menor, em 
uma visita como esta, levar uma delegação desse 
porte. Se fosse V. Ex" o Presidente da República ou 
como Presidente da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, que recomendação daria? 
Talvez tenha sido exagerado, mesmo sendo a Fran
ça uma nação importante, amiga do Brasil. Haveria 
alguma reflexão da parte de V. Ex" sobre esse as
sunto que a imprensa muito comentou e que foi um 
dos aspectos de destaque? Rnalmente, a quarta 
pergunta se refere ao que aconteceu do ponto de 
vista da vida política brasileira, quando o Presidente 
estava na França. Foi exatamente lá que aconteceu 
a decisão do Presidente, dialogando com o Gover
nador Mário Covas e com o Ministro José Serra, pro
pondo-lhe a sua candidatura a Prefeito de São Pau
lo. Essa pergunta não me incomoda tanto porque -

desejo que tenha boa sorte o Ministro candidato, Se
nador José Serra -hoje, tenho a convicção de que a 
ex-Prefeita Luiza Erundina ganhará no primeiro tur
no e não precisará haver mais essa dúvida que esta
mos discutindo sobre qual será o outro candidato 
para o segundo turno: Celso Pita, José Serra ou 
Rossi. Creio que Luiza Erundina vai dirimir esta dúvi
da, ganhando no primeiro turno. Mas preocupa-me o 
que aconteceu com o Presidente e o partido de V. 
Ex", desde a sua estada em Paris e com respeito ao 
CPMF. Há dois ou três dias, o Presidente da Repú
blica afirmou que aquilo que diz Sua Excelência é o 
que vale, e não haverá Ministro que irá ser contra. O 
substituto do Ministro José Serra fez deciarações di· 
zendo que não era a favor, mas agora era a "voz do 
Presidente•. No momerito em que esta questão pa
recia estar dirimida - unidade dentro do Governo e 
na base do Governo - eis que os Líderes do PFL, 
pelo menos na Câmara dos Deputados, hoje, dizem 
que não irão admitir que o CPMF passe de qualquer 
jeito. Como V. Ex" é um dos Líderes do PFL, gosta
ria que nos esclarecesse a respeito, porque o Sena
dor Pedro Simon estava bastante preocupado com o 
diálogo que teve com o Ministro Adib Jatene. Afinal 
de contas, como ficam o PFL, o CPMF e o Presiden
te Fernando Henrique Cerdoso? É a última pergunta 
que laço. 

O Sr. Pedro Simon - Na última, estamos com 
a linha do PFL do Senado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • 
Vamos começar pela última, que foge inteiramente à 
viagem a Paris. 

O Sr. Eduardo SupHcy - O debate começa 
hoje. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • 
Então, V. Ex1, evidentemente, não deseja tratar da 
viagem; quer tratar da política interna e não da ex
tema. Não é o momento próprio, mas aceito o deba
te em outra oportunidade. Considero esse tema alta
mente interessante e posso até dar subsídios a V. 
Ex", pois o comercial de V. Ex" sobre a Prefeita Lui· 
za Erundina foi feito numa má hora, porque o plená
rio poderia estar mais cheio ... 

O Sr. Eduardo Supllcy -Não faltará oportuni
dade. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • 
Vamos aos pontos relativos à viagem. 

Primeiro, digo a V. Ex" que, de modo algum, 
qualquer autoridade francesa tratou do Projeto Si
vam porque fugia à viagem e dizia respeito inteira
mente à soberania de nosso País. São decisões in
ternas do nosso País e nem o governo americano 
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nem o governo francês têm nada a ver com isso. 
Não temos que dar satisfações de nossas decisões 
a qualquer-governo estrangeiro. São decisões inter
nas e não nos devemos render nem a franceses 
nem a americanos. Somos soberanos, tanto o Exe
cutivo quanto esta Casa. E com essa soberania, agi
mos aqui, e tenho certeza de que assim agiu o Exe
cUiivo. Não foi preciso, portanto, demonstrar na 
França essa soberania, porque os franceses foram 
bastante educados em não llittar do assunto. Esse é 
o primeiro ponto. 

Quanto ao segundo, V. Ex" sabe que um ho
mem do porte intelectual do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, quando chega a Paris, onde vi
veu por muito tempo, onde tem sua figura como so
ciólogo e professor tão conhecida, onde aprendeu e 
ensinou, evidentemente, sua Excelência fez amigos 
e, com estes, dialogou muito, não apenas assuntos 
relativos à parte oficial, mas sobretudo ao visitar a 
Sorbonne e ao receber tftulos em Lyon. Posso até 
dizer que o ponto cultural foi culminante nessa via
gem, ao rever seus velhos amigos intelectuais fran
ceses e, mais ainda, nos contatos com as autorida
des daquele pais, demonstrando - ai Sua Excelência 
o faz com alta competência e quanto a isso somos 
todos unânimes - seu valor e mérfto ao bem repre
sentar nosso Pais no exterior, pelo seu alto grau de 
confiabilldade cultural e inteligência. Portanto, o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso estava em ter
reno próprio quando com os intelectuais, sabendo 
que não poderia perder essa oportunidade de elevar 
- como o fez - o nome do Brasil. Desta forma, res
pondo afirmativamente a esse encontro ocorrido. É 
claro que nele Sua Excelência se assenhorou do 
problema do desemprego, como todos nós. Todos 
sabemos que ele existe, não é um problema locali
zado no nosso Pais e não é somente nosso. Possui
mos, para o número de nossa população, uma alta 
taxa de desemprego, mas não é, felizmente, uma 
das maiores do mundo, porque temos uma econo
mia informal mufto grande, e nos outros países, que 
não têm essa economia informal, a coisa ainda é 
mais grave. Então, quero dizer a V. Ex" que aflige 
multo ao povo francês o problema do desemprego. 
E saiba V. Ex" que é uma coisa grave na França, a 
maior preocupação hoje do Governo francês, assun
to de debates no Parlamento francês, o assunto do 
desemprego de 25% da população entre 18 e 30 
anos de idade. Esse é o problema grave por que a 
França atravessa, o problema grave em relação ao 
qual o povo francês apela para o Governo encontrar 
soluções. E o .Governo busca soluções com a mes-

ma avidez com que o Governo brasileiro está procu
rando sair da crise, que também é grave, do desem
prego no Brasil. De modo que este também, o pro
blema do desamprego, foi visto. E quem vê o proble
ma do desemprego vê o problema da renda mínima, 
sem o cuidado, entretanto, de procurar maiores de
talhes, porque no Brasil há um especialista nisso, 
que é V. Ex". 

Quanto ao tamanho da delegação, tenho a di
zer que a delegação oficial do Presidente da Repú
blica foi composta de 12 pessoas. Essa é a delega
ção oficial do Presidente da República. Sua Excelên
cia levou o Ministro de Ciência e Tecnologia que, 
não com o Presidente da República, mas que levou 
alguns auxiliares seus para examinarem convênios, 
e foram assinados vários convênios na área de ciên
cia e tecnologia. Na área da cultura, infelizmente seu 
ex-correligionário - porque eu gostaria que fosse ain
da seu correligionário -, Francisco Wellort, pelo valor 
que tem e digno de estar nos quadros do PT, esse 
grande intelectual brasileiro levou também outros 
auxiliares dele para a área cultural e inclusive para 
tratar os assuntos cutturais que tratamos, e eles tra
taram na França. Foram também pessoas ligadas ao 
Ministro Sérgio Moita, técnicos do seu Ministério e 
das várias áreas, da Embraiei e da Telebrás com 
ele, e não com o Senhor Fernando Henrique Cardo
so, mas, corno o Senhor Fernando Henrique Cardo
so estava com esses Ministros, eles, evidentemente, 
assessoraram esses Ministros nos detalhes que tive
ram com essas autoridades francesas, defendendo 
os interesses nacionais em relação a esses aspec
tos. E assim foi o que se verificou. 

O Presidente esteve lá com a delegação mini
ma. Gostaria de levar mais Parlamentares. Foram 
dois Senadores. Lá se incorporou, por conta própria, 
o Senador Fernando Bezerra, que estava acompa
nhando os empresários brasileiros que estiveram lá. 
Posso dizer a V. Ex" que esses empresários brasilei
ros fizeram um grande trabalho com empresários 
franceses e tiveram um encontro mufto demorado, 
tanto os franceses como os brasileiros, com o Presi
dente Fernando Henrique CerdOso, com mufto êxfto, 
acredito, para o Brasil. Mas tudo isso são prelimina
res, e isso não vai mudar da nofte para o dia. Isso 
vai acontecer no fruto do tempo. Talvez nem seja 
para este Governo. Assim ~rabalham os Governos. 
Foi assim que fez o Presidente Samey, quando lá 
esteve. O trabalho que o Presidente Samey fez- e 
outros Presidentes -, evidentemente, auferiram após 
esse trabalho do Presidente Samey. Assim fazem os 
Presidentes. 
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O Brasil é um só, independentemente de ideo
logia, e o interesse no crescimento do Brasil todos 
temos, independentemente de partido. Isso V. Ex" 
tem demonstrado nesta Casa com a sua atuação 
sempre brilhante, mas, porque é brilhante, não pode 
toldar o êxito da viagem do Presidente Fernando 
Henrique cardoso, qot! foi um grande êxito em favor 
do Brasil. De modo que fico muito feliz de ter feito 
esse pronunciamento e de ter tido a colaboração de 
V. Ex' para o meu discurso. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex1 me permite um 
aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • 
Pois não, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Felicito V. Ex' pelo seu 
pronunciamento i:omo Senador e como Presidente 
da nossa Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, a qual tenho a honra de pertencer. Pen
so que a análise feita por V. Ex', corno disse o Se
nador Bernardo Cabral, foi muito competente, muito 
feliz, porque, deixando de lado a viagem em si, ana
lisou-a no contexto do futuro relacionamento entre o 
Brasil e a França. Sou totalmente solidário ao pen· 
samento de V. Ex', em diversos pontos: em primeiro 
lugar, quando diz que, com o desaparecimento da 
União Soviética, eom o desaparecimento da bipolari
zação, não podemos ficar à mercê dos Estados Uni
dos. Também não vejo nenhum outro parceiro nesse 
sentido melhor do que a França; claro que existem a 
Alemanha, o Japão e outros países, mas, por milha
res de razões, a França é o primeiro, e V. Ex' tem 
toda a razão ao colocar isso. Em séglilldo lugar, não 
só pelo que li, posso imaginar o êxito e o brilho da 
viagem do Presidente Fernando Henrique Cardoso à 
França. Aliás, suas viagens, corno chanceler, já 
eram produtivas, e, agora, corno Presidente da Re
pública, têm sido viagens de grande êxito e de gran· 
des vitórias. É fácil entender esse aspecto de amiza
de a que V. Ex' se referiu, pois não há como deixar 
de reconhecer o carinho que Sua Excelência sempre 
disse ter por aquele País, onde morou, lecionou e vi
veu durante anos. Acredito que o Presidente Fer
nando Henrique está prestando um grande serviço 
ao País com as viagens que está fazendo, pelo des
taque e desenvortura com que se apresenta ao falar 
várias línguas. É muito bom para o Presidente da 
França ver outro Presidente falando francês e não 
inglês. Por todas essas razões, pelo diálogo afável e 
simpático, pela atta competência que tem, sou da
queles que defende as viagens que Sua Excelência 
fez. Penso que foram absolutamente corretas. No 
bom sentido, diria a V. Ex" apenas duas questões. 

Acho que o Presidente Fernando Henrique já entrou 
para o livro dos recordes, porque é o Presidente da 
República que, em tiio pouco tempo, mais recebeu 
comendas de universidades estrangeiras. Nem o 
Presidente dos Estados Unidos, nem o da França, 
quando era o De Gaulle, nenhum outro Presidente 
da República recebeu, em todas as viagens que fez, 
comendas de universidades. Trata-se de uma gran
de vitória, de um grande êxito, porque sabemos que 
as comendas são justas e =~tórias. O Presidente 
Fernando Henrique Cardoso 'é um intelectual. O 
mundo inteiro está feliz em ver um intelectual, um 
homem de letras na Presidência da República. Isso 
é attamente positivo. Parabenizo-o por isso. Daria 
apenas um conselho ao Presidente: como já rece
beu as comendas que tinha que receber, que dei· 
xasse algumas para quando sarsse da Presidência, 
porque ar o mérito seria dobrado. Depois de deixar a 
Presidência da República - um ano depois -, seria 
bem mais importante o fato de ele ser convidado es
pecificamente para ir a um determinado país receber 
uma comenda de uma universidade, pois ele a rece
beria apenas pelo mérito. Sempre vai haver algum 
invejoso imaginando que ele recebeu comendas por
que é Presidente do Brasil, o que não é verdade. 
Quanto à segunda questão, falo como amigo. Digo a 
V. Ex' que sei que o Presidente Fernando Henrique 
é um homem de bem. Votei nele e conheço-o há 
muito mais tempo que V. Ex'. V. Ex' é hoje o ho
mem de intimidade dele. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • 
Nem tanto, ExCelência. 

O Sr. Pedro Simon - É, talvez, um dos confes
sores dele. Considero-me como o outro lado do Pre
sidente Fernando Henrique. Estou-me esforçando 
para ser, aqui na tribuna do Senado, o outro lado. O 
lado do Sr. Fernando Henrique que está meio amor
tecido, o lado do Sr. Fernando Henrique quando es
tava no exmo, o lado do Sr. Fernando Henrique 
quando dedicava-se aos estudos universitários, o 
lado do Sr. Fernando Henrique quando divergia dos 
regimes militares, o lado sociólogo do Sr. Fernando 
Henrique, o lado que não esqueceu as coisas que 
ele escreveu. Considero-me amigo dele. Penso que 
estou fazendo um grande papel a favor do Sr. Fer
nando Henrique em dizer coisas que acredito devem 
ser ditas. Na verdade - não é o caso de V. Ex', que
ro fazer justiça, pois V. Ex", da mesma maneira que 
critica, louva; reconheço a independência de V. Ex" • 
, geralmente o Presidente da República, enquanto 
Presidente da República, recebe os louvores, o faus
to, a alegria. Sabemos como é. Com todo respeito, 
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acho que o Sr. Femando Henrique cometeu um 
equívoco. Não vejo nada demais em levar os netos 
e a filha, nãó vejo nada demais em tirar fotografias. 
O avião presidencial ia à França de qualquer jeito, 
com duas pessoas a mais ou com duas pessoas a 
menos. Hospedaram-se na Embaixada brasileira, 
isto não significa nada. Mas significa, perdoe-me a 
sinceridade, um mau exemplo. Num pais como o 
Brasil, pensa-se o seguinte: o Presidente levou os 
netos, eu, como Governador, posso levar .os meus; 
eu, prefeito, também posso levar minha mulher; eu, 
deputado, també,!Tl posso levar quem quiser. O que 
o Presidente fez, de posar para urna fotografia com 
a mulher, a filha e os netos, não tem nada demais 
num pais culturalmente preparado. Mas, na verdade, 
serviu como um mau exemplo, porque governado
res, prefeitos, deputados ou até ministros se acha
rão no direito de levar mulher, filho, neto. Então eu 
penso- não estou criticando, entenda V. Ex", porque 
não vejo nada de mais no ato do Presidente - que 
Sua Excelência não foi feliz em não ver que a reper
cussão, em tennos da cultura nacional, foi negativa. 
Ao mesmo tempo em que dou um abraço no Presi
dente, demonstrando a felicidade e a alegria, como 
amigo, lembro a ele: deixe algumas comendas para 
quando deixar a Presidência, quando as coisas já fo
rem diferentes, as luzes já começarem a se apagar. 
Pois nem todo mundo é Samey, que deixa de ser 
Presidente da República e vira Presidente do Con
gresso Nacional. Às vezes isso não acontece. E, 
quando isso não acontece, receber urna comenda 
aqui, outra lá, talvez seja interessante. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • 
Agradeço o aparte de V. Ex". Diria que, na sua qua
se totalidade, esse aparte rherece o meu aplauso. 
Mas não sou tão intimo do Presidente Fernando 
Henrique quanto V. Ex" presume, porque, se fosse, 
a primeira coisa que faria seria reincorporar V. Ex" 
ao circulo dos íntimos, para que V. Ex" ficasse me
nos radical contra ele como se encontra agora. 

V. Ex• é uma pessoa que pode e deve ajudá-lo 
bastante com os seus conselhos, com a sua expe
riência. E, conseqüentemente, tenho certeza de que 
seria um conselheiro a mais, a ajudá-lo na grande 
tarefa que tem no momento, pois V. Ex" já deve tê-lo 
ajudado quando ele foi Ministro do Exterior, no Go
verno do Presidente Itamar Franco, en\ que V. Ex" 
eraUder. 

Mas veja bem V. Ex", o Presidente vai acom
panhado da sua esposa, que é também urna intelec
tual e que se apresentou nas universidades france
sas e que participou de programas especiais, dando 

muito valor, no caso, à cultura da mulher brasileira. 
Conseqüentemente, iss() sena honroso a qualquer 
Presidente da República e não pode ser desprimoro
so. Falo extremamente à vontade, porque as revis
tas e os jornais publicavam que o PFL da esposa do 
Presidente não era o meu. Mas hoje vejo o quanto 
ela atua, com muita decência, e tenho certeza que 
ela julga que é do meu PFL, à medida que tanto se 
entrosa com o pensamento do meu Partido e à me
dida que p meu Partido faz a defesa das coisas jus
tas que·ela realiza em favor do Brasil. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex" hoje considera 
que o PFL dela é o seu? Ela pensa assim também? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • 
Creio que sim. Não existem divergências, e podem 
existir no campo ideológico, até porque o tratamento 
que existe aqui entre o meu Partido e o Partido do 
Presidente é cada vez melhor. Isso sei que aborrece 
a muita gente, mas vai melhorar. Tenho certeza que 
V. Ex" vai ficar contente com isso, porque V. Ex" vai 
ser um dos nossos. Vamos fazer esse entrosamento 
com V. Ex" também. 

Então o que quero dizer a V. Ex" é que, se.fos
se o Presidente Kennedy que em vida estivesse e 
aparecesse com a famRia, todos os brasileiros 
aplaudiriam. Mas é o Presidente do Brasil, que quer 
dar uma demonstração de unidade familiar num pais 
estrangeiro, e é atacado inclusÍl/e no Parlamento 
brasileiro ou pela imprensa nacional, por um motivo 
que não é dos mais legftimos. Sei que isso tem o 
protesto de V. Ex", que falou para criticar os que ata
cam, já que não falou atacando, apenas fez a cita
ção - que talvez não devesse constar deste discurso 
- com a caracterlstica de sua maneira de ser. Todos 
nós respeitamos sua franqueza. O aparte de V. Ex" 
é attamente significativo porque reconhece os méri
tos do Senhor Presidente da República, reconhece 
que Sua Excelência merece as comendas que rece
beu e que deve ganhar muitas outras, como reco
nhecimento aos seus méritos, pelo seu valor. O Pre
sidente da República também merece muitas criticas 
minhas, de V. Ex" e de outros Senadores até para 
que encontre sempre caminhos melhores para o 
Brasil. Este é o nosso papel: incentivá-lo quando 
Sua Excelência merece incentivo e não criticá-lo 
quando não merece crfticas. Também não devemos 
diminuir a imagem do Brasil no exterior. É um crime. 

Agradeço o aparte de V. Ex", o qual incorporo, 
com muito prazer, ao meu discurso. 

O Sr. Elclo Alvares - Senador Antonio Carlos 
Magalhães, desde o primeiro momento do pronun· 
ciamento de V. Ex" ficou clara a intenção de fazer 
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um relato a esta Casa da viagem do Presidente Fer: -
nando Henrique à França, não só na condição de in
tegrant'e da comitiva, mas também como Presidente 
da Comissão de Assuntos Exteriores e Defesa Na
cional do Senado Federal, a fim de que tivéssemos 
uma visão do que representou essa viagem. Tive a 
oportunidade hoje de ler vários recortes de jamais 
da. imprensa francesa que registravam a visita do 
Presidente e sua ilustrada comitiva àquele país dan
do uma visão muito abrangente da variedade dos te
mas que foram tratados. Não vi em nenhum noticiá
rio algo que não timbrasse pela seriedade. Foi uma 
visita séria, com propósitos definidos e que, não te
nho dúvidas, granjeou para o Brasil um espaço que 
é inteiramente solicitado num país que é paradigma 
para o mundo - a França. O Presidente Fernando 
Henrique, feita uma análise com isenção, sem qual
quer tipo de paixão, logrou nessa viagem aquilo que 
tem feito em outras viagens: êxito. E, às vezes, essa 
constante de êxitos preocupa porque o Chefe da Na
ção consegue associar ao seu gesto pessoal todo o 
sentimento de um Pais. O Presidente Fernando 
Henrique somenle deve causar orgulho aos brasilei
ros pelas comendas que recebe. Penso que todos 
aqueles que, de uma forma ou de outra, fazem críti
cas, poderiam fazê-las de maneira mais construtiva 
e não dizendo que a viagem do Presidente não cola
borou para que formássemos opinião dHerente do 
Brasil. Este País já paga um tributo muito sério. Há 
pessoas interessadas em vários selares. Por exem
plo, no turismo, há grupos que tentam destruir a nos
sa imagem transmitindo constantemenle imagens de 
violência ou publicando documentários mesquinhos, 
esquecendo a potencialidade do nosso povo. Somos 
uma gente afirmativa. O brasileiro tem futuro e não 
podemos, de maneira alguma, voar baixo. O Presi
dente está falando isso para o Pais e para o mundo. 
Temos de voar atto. No momento em que nos preo
cuparmos com o número de integrantes de uma em
baixada do Brasil, que é a embaixada itinerante, es
taremos descendo e começaremos a nos assustar 
principalmente quando esse tipo de comentário 
ocorrer aqui dentro do Senado. Esta é uma Casa de 
políticos maduros, de ex-governadores, de ex-minis
tros, enfim, pessoas notáveis na sua atividade de 
vida. Esta Casa sempre encarou todos esses even
tos com união, coesão. Senador Antonio Ca~os Ma
galhães, confesso que, às vezes, eu me entristeço 
quando o Presidénte Fernando Henrique - conforme 
falou V. Ex" - dá uma demonStração de solidarieda
de familiar. Acho bonito ver o Presidente dos Esta
dos Unidos mostrando sua famnia para o mundo. 

Levar dois netos ou uma filha numa viagem presi
dencial não significa nada; penso que reclamar disso 
é tirar toda a grandeza de um país que almeja um 
futuro diferente. Não vamos continuar, de modo al
gum, olhando a vida por um caleidoscópio que mos
tre imagens distorcidas; queremos olhar a vida por 
um caleidoscópio que mostre uma imagem otimista 
e positiva da nossa Nação. Bendito seja um Presi
dente da República que sabe que não pode ficar so
mente nas fronteiras do seu país e que tem que le
var ao exterior uma mensagem de vitalidade do Bra
sil, mostrando que o nosso País está crescendo MUi
to e está vivendo um momento excepcional. Nós 
brasileiros temos de entender isso. No momento em 
que o Presidente recebe honrarias, que não são 
concedidas a qualquer um, que são concedidas pelo 
mérito e pela inteligência, o povo brasileiro deve-se 
orgulhar disso como se orgulha daqueles que lá fora 
elevam para o atto a bandeira do Brasil. Sr. Presi
dente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, quero 
lembrar o gesto emblemático de Ayrton Senna segu
rando a bandeira brasileira. Não se tratava do corre
dor Ayrton Senna; naqueles momentos, Ayrton San
na representava o Brasil. O Presidente da Repúbli
ca, quando está no Exterior, representa todos nós, 
que, como brasileiros, mesmo que venhamos a dis
cordar da sua posição política, devemos prestigiá~o. 
Portanto, acho que V. Ex" está produzindo um dis
curso importantíssimo. V. Ex", com isenção, com se
renidade, está relatando uma viagem que foi muito 
importante para o nosso País. E vamos torcer ardo
rosamente para que o Presidente Fernando Henrique 
continue assim, otimista, falando uma linguagem que 
convence e que repercute no mundo. E repercutir na 
França não é fácil. Aquele país tem tradição cultural e 
política, e o Presidenle Fernando Henrique conseguiu 
fazer com que suas palavras repercutissem lá. Ele foi 
ouvido exatamente numa terra em que há tradição po
lftica e cultural. Portanto, quero parabenizar V. Ex" e 
estimar que, em outras viagens do Presidente Fernan
do Henrique - que serão tantas quantas forem neces
sárias para o prestigio do País - tenhamos a repetição 
do que ocorreu na França: nosso Presidente homena
geado pelo seu talento e pela sua inteigência e o nos
so País cada vez mais engrandecido pela postura de 
um Presidente que honra a todos nós brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Antonio Carlos, o tempo de V. Ex" está esgotado. 

O Sr. Pedro Simon - O Presidente adverte V. 
Ex" de que seu tempo está findo. Eu quero pedir 
apenas um breve aparte a V. Ex". 
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • 
Ouço V. Ex', com prazer. 

O Sr. Pedro Simon - Senador Antonio Carlos, 
quero dizer que sou totalmente solidário ao pronun
ciamento de V. Ex• e ao do nobre Lfder do Governo. 
Eu não critiquei o Presidente da República porque 
levou os netos na viagem. Acho absolutamente nor
mal isso. O nobre Lfder fez referência a uma fotogra
fia do ex-Presidente Kennedy com os filhos.Até a 
imprensa exagerou porque aquelas fotografias que 
correram o mundo foram feitas na Casa Branca, nos 
Estados Unidos, e não .no exterior. Mas não vejo 
nada de mais em Sua Excelência viajar e levar al
guns membros da famma. Pelo amor de Deus! Sa
liento apenas que pode ocorrer um equfvoco num 
pafs sem cultura como o Brasil: aqui, governadores, 
ministros, secretários, deputados poderiam pensar 
que podem fazer a mesma coisa. Não estou falando 
para a imprensa, mas para V. Ex' Esta é a hora para 
se falar sobre essas coisas. O Presidente da Repú
blica merece respeito, por isso assino embaixo o ar
tigo que José Álvaro Moisés escreveu hoje na Folha 
de S.Paulo, em que ele lamenta que a Folha esteja 
fazendo "denuncismo". Eu penso que a imprensa 
brasileira, que os polflicos brasileiros, que todos nós 
temos de valorizar o que é nosso: temos um grande 
Presidente, um Presidente competente que tem 
nome internacional e credibilidade. Isso é motivo de 
orgulho para nós. Estou sendo sincero, minha since
ridade é total e absoluta. Empresto minha solidarie
dade ao pronunciamento de V. Ex' e, bem assim, ao 
aparte, como sempre positivo, do Senado Elcio Alva
res. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Agradeço o aparte de V. Ex' e, ao nobre Lfder E leio 
Alvares, a excelente colocação que fez em relação, 
não só ao meu discurso, mas também à viagem do 
Presidente da República. 

Devo dizer, Sr. Presidente, para finalizar, aten
dendo aos reei amos justos de V. Ex', que em boa 
hora ocupei esta tribuna graças à compreensão do 
meu Colega e amigo Senador Bernardo Cabral, que 
me cedeu a sua inscrição para que eu viesse fazer 
justiça ao Presidente da República registrando o êxi
to dessa viagem e, nesta Casa, nesta hora do ânge
lus, pudesse receber praticamente a solidariedade 
de todos os Partidos e de todos os Senadores. To
dos foram unânimes, de uma forma ou de outra, 
com uma palavra aparentemente de critica ou não, 
em reconhecer o êxito da viagem do Presidente Fer
nando Henrique à França, aliás, êxito que tem sido 
obtido em quase todas as suas viagens. Esse teste-

munho meu era indispensável, porque vi com meus 
olhos a elevação do nome do Brasil graças à atua
ção competente do Presidente da República. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Antonio Car
los Magalhães, o Sr. José Samey, Presiden
te, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo. 

O SR. PRE!:!IDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, 
anteriormente pedi a palavra corno Lfder e penso 
que tenho preferência. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • Conce
do a palavra ao Lfder do PSDB, pedindo desculpas 
ao Senador Pedro Simon. 

Senador Sérgio Machado, V. Ex' disporá de 20 
minutos. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Corno 
Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sns. 
Senadores, penso que ternos discutido muito as no
tfcias ruins para o Pafs, mas ocupo esta tribuna para 
falar de uma boa notfcia, publicada hoje, que pode 
provocar transformações. 

O levantamento da Pastoral da Criança, entida
de ligada à CNBB, em 1.476 municfpios brasileiros, 
abrangendo 2.600.000 crianças, demonstra que o 
fndice de mortalidade infantil no Pafs caiu 28,4% no 
primeiro trimestre daste ano, em comparação com o 
mesmo perfodo de 1995. 

Dos municfpios pesquisados, 552 são atendi
dos também pelo Programa Comunidade Solidária, 
mediante apoio ao sistema de agentes comunitários 
de saúde, além de outras ações de natureza social. 

Os números da CNBB mostram uma mortalida
de média de 17,8 crianças menores de um ano para 
um grupO de mil cnanças, no primeiro trimestre des
te ano, contra 24,8 do ano passado. 

A Coordenadora Nacional da Pastoral da 
Criança, Zilda Ams, segundo matéria publicada hoje 
em O Globo, atribui essa queda à intensifiCação da 
campanha de acompanhamento dos agentes volun
tários de saúde; à concentração do atendimento às 
crianças nascidas com menos de dois quilos e meio; 
à orientação às mães para que alimentem seus fi
lhos exclusivamente com leite matemo por, no mfni
mo, quatro meses; e a estabilização da moeda, ou
tro item importante, Sr. Presidente. É o Plano Real, 
a estabilização da moeda, que está contribuindo 
para que a taxa de mortalidade no Brasil caia Isso é 
dito por entidade não-oficial. É um levantamento da 
CNBB, da Pastoral da Criança, que demonstra a im-
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portância do Real e o fim da inflação como um modo 
de fazer politica social. 

Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, os re
sultados que começam a ser colhidos na esfera so
cial, decorrem da indispensável parceria entre enti
dades governamentais e não-governamentais no 
apoio a programas simples que já demonstraram a 
sua eficácia, como é o caso dos agentes comunitá
rios de saúde. 

· · Dou um testemunho do meu Estado - Ceará. 
Na primeira administração do Governador Tasso Je
reissati, por meio do agente de saúde, aquele que 
mora na comunidade, conseguimos reduzir a morta
lidade infantil em quase 50%. É algo importante. 
Agora, esse programa foi ampliado no Brasil e de
monstra, de forma direta, os resultados sem grandes 
aumentos de recursos, mas apenas com a melhor 
aplicação deles. 

Diante da escassez dos recursos financeiros 
federais para fazer face à crescente demanda por di
renos sociais fundamentais, faz-se necessário ga
rantir a qualidade da aplicação do dinheiro público, a 
fim de aumentar a taxa de retomo do capnal investi
do. 

Há que se entender que a eficácia de qualquer 
programa de natureza social só pode ser mensurada 
a médio e a longo prazo, além de exigir continuidade 
dos projetes. 

Não podemos exigir que o resultado surja no 
dia seguinte. Redução da mortalidade infantil não dá 
estátua, não dá medalha, mas dá vida a brasileiros 
que contribuem com o nosso desenvolvimento e 
avançam em busca dessa sociedade com que todos 
sonhamos. 

Gostaria de destacar o trabalho desenvolvido 
pela Pastoral da Criança, pelo Comunidade Solidária 
e, sobretudo, pelos agentes de saúde, voluntários ou 
contratados. São os agentes de saúde, que levam 
orientação, apoio e carinho às famnias brasileiras 
carentes, os grandes responsáveis por esse resulta
do. 

Essa é a luta que temos de travar. A verdadei
ra política social, a verdadeira politica de distribuição 
de renda, pode melhorar a qualidade de vida dos 
brasileiros, sobretudo daqueles que não têm voz, mu~ 
tas vezes esquecidos ao longo do nosso território. 

Ai está o retomo da polllica social corajosa exe
cutada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Sérgio Ma
chado, concede-me V. Ex" um aparte? 

O SR. SÉRGIO MACHADO- Ouço V. Ex", Se
nador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Sérgio Ma
chado, considero importante o registro que V. Ex" 
faz sobre a CNBB. Há um ano, ela havia constatado 
o agravamento da mortalidade infantil e, desta vez, 
constatou que, no último ano, ao contrário, houve di
minuição. Esse levantamento foi feno com um crité
rio diferente do utilizado pelo IBGE, mas que é im
portante. Obviamente, esse resultado deve ter de
corrido da melhoria do poder aquisnivo de certas ca
madas da população em que os indicas de mortali
dade infantil eram muito altos e que agora estão di
minuindo, mas mesmo assim ainda são alarmantes. 
Decorre também de esforço programado pelo Minis
tério da Saúde com vistas a realizar ações diretas 
para diminuir a mortalidade infantil. A se comprovar 
de forma mais ampla tal resultado - o que será feito 
posteriormente pelo IBGE -, há que se reconhecer 
que houve melhora. Esse resultado é consistente 
tendo em vista o que foi constatado pela economista 
SOnia Rocha que, em maio passado, em estudo do 
IPEA, observou que, nas seis principais regiões me
tropoli!anas do Brasil, o número de pessoas com 
renda menor que a de certo patamar que COnSiderou 
como de extrema miséria diminuiu. Então, houve a 
redução do número de pessoas que vivem nesse es
tado de pobreza. Esse resultado também é consis
tente tendo em vista a consta!ação feita pela CNBB. 

Sou um Senador da Oposição, mas V. Ex" 
pode ter a certeza de que não estive, não estou e 
não estarei torcendo para que o Brasil piore, apenas 
por eu me opor ao Governo. Ao contrário, as propo
sições que aqui faço, as crfticas que formulo são no 
sentido de ver o Brasil melhor, querer o Brasil me
lhor, com menor fndice de miséria, de pobreza e de 
suas conseqüências. Eu gostaria de ressaltar, pri
meiro, nobre Senador, que há muitos indicadores 
não consistentes com o que provavelmente aconte
cerá se houver de fato a diminuição da pobreza. Cito 
os indicadores de violência crescente nos centros 
urbanos, nas regiões metropolitanas de São Paulo e 
Rio de Janeiro. Não conheço os dados referentes ao 
Estado de V. Ex" ou à sua capi!al, Fortaleza. É im
portante que também acompanhemos de perto em 
que medida o grau de violência no Pais está ou não 
diminuindo. Nas grandes regiões metropoli!anas do 
Brasil, infelizmente, tem-se agravado ou se mantido 
alto. E isso está acontecendo ao mesmo tempo que 
os indicadores de desemprego aumen!am. Es!a é 
uma preocupação que gostaria de ressal!ar. Por ou
tro lado, os indicadores do IPEA, de que o número 
de pessoas pobres no Brasil é agora menor, trazem 
uma consta!ação importante sobre o Programa de 
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Garantia de Renda Mínima, a se confirmarem os da
dos da pesquisa de Sõnia Rocha. O Deputado Ger
mano Rigotto, que está apresentando um parecer 
atualizado, favorável ao projeto, acaba de me rela
tar, na sua visita ao Senado Federal, que, como can
didato a Prefeito de Caxias do Sul - tal como seu 
concorrente do PT, Pepe Vargas, autor do projeto 
que institui o Programa de Garantia de Renda Míni
ma na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, 
com toda a autoridade de há quatro anos estar de
fendendo o projeto - vai defender a sua instituição 
em Caxias do Sul. 

O Sr. Pedro Simon -Logo, Caxias vai ter. 
O Sr. Eduardo Supllcy- Caixas vai ter, graças 

também à energia positiva do Senador Pedro Simon, 
que lá tem suas rafzes. A se confirmar a notfcia, o 
Programa de Garantia de Renda Mínima poderá 
custar menos que a previsão inicial de 3% a 3,5% do 
PIB, quando nós aqui votamos o projeto. Talvez sejam 
2"/o ou 2,5%, o que toma mais !activei a sua institui
ção. Como o projeto prevê uma introdução graciJal, 
poder-se-á experimentar e verificar. É nesse contexto 
que eu gostaria de registrar a minha reflexão diante 
das revelações que V. Ex" traz hoje ao Senado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Agradeço a V. 
Ex" o aparte. Lembro-me do discurso de V. Ex" um 
ano atrás, quando os índices de mortalidade subi
ram, e eu aproveitei para registrar a mudança. Espe
rei até que V. Ex", preocupado, como todos nós, 
com os índices sociais, fosse manifestar-se sobre 
uma questão tão importante como a diminuição do 
índice de mortalidade infantil, que é um dado con
creto, um dado que representa uma polftica impor
tante de distribuição de renda. 

Hoje não se discute mais que o Plano Real 
promoveu uma distribuição de renda para os seg
mentos mais pobres da população. Isso está de
monstrado pelo aumento do consumo e por uma sé
rie de índices. 

Quanto à violência - podemos até discutir o as
sunto oportunamente - V. Ex", que já foi candidato a · 
prefeito, sabe bem, passa pela questão da polftica 
uribana. O PT foi governo em São Paulo há pouco 
tempo e sabe que, lamentavelmente, no Brasil, te
mos discutido muito polftica econõmica e temo-nos 
esquecido de discutir politica urbana. E a felicidade 
encontra-se na cidade. É lá que o homem pode ob
ter sua felicidade, é por meio da politica uribana que 
podemos melhorar a qualidade de vida dos nossos 
compatriolas. 

Tomemos o exemplo de um trabalhador de 
São Paulo. Quanto tempo esse trabalhador passa 

espremido dentro de um ônibus? Quanto tempo ele 
leva para ir até a fábrica onde trabalha e voltar? 
Quanto tempo sobra para esse trabalhador ter :elici
dade? Existem pesquisas que demonstram que o 
homem gasta sete horas do dia dormindo; três ho
ras, para comer e se vestir; mais duas horas, para 
fazer compras. Se ele trabalha otto horas por dia e 
gasta quatro horas no trânstto - que é o tempo que 
um trabalhador em São Paulo despende para ir da· 
sua casa ao trabalho e voltar - que tempo que lhe 
sobra para a vida? 

Assim, as conquistas sociais do homem, a re
dução da sua jornada de trabalho de doze para oito 
horas, a tecnologia modema que está à sua disposi
ção, a rapidez dos meios de comunicação e de 
transporte, tudo isso está sendo destruido na cida
de. Aquilo que deveria ser a finalidade do homem, a 
busca da sua felicidade, com momentos de lazer 
junto à famflia e aos amigos, está hoje destruída 
derttro de um ônibus. 

Temos que discutir esse tipo de politica, Sena
dor Eduardo Suplicy, buscando um objetivo. Os nú
meros hoje demonstram, para nossa satisfação. que 
a politica social começa a avançar lentamente. O 
Brasil precisa de uma parceria importante, que são 
as reformas constitucionais. Quando vemos que o 
Governo dispõe - não houve participação do Presi
dente Fernando Henrique nessa sttuação - de ape
nas R$2,5 bilhões para investir em saúde, educa
ção, agricultura, vemos que a inteiVenção que pode
mos fazer é pequena. Sem as reformas constttucio
nais que estão tramitando no Congresso, não pode
mos avançar multo. Para isso, precisamos da partici
pação do Partido de V. Ex". O Partido dos Trabalha
dores não é um partido reacionário, mas um partido 
que quer mudanças. Martter a sttuação aluai é ga
rantir que o Governo continue investindo apenas 
R$2,5 bilhões. Com esses recursos, é impossível fa
zer-se qualquer politica social sem demagogia. 

O Sr. Elclo Alvares - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. SÉRGIO MACHADO- Ouço V. Ex" com 
prazer. . 

O Sr. Elclo Alvares- V. Ex" traz uma notícia 
auspiciosa, e são muitas as noticias boas que temos 
tido a respetto do Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso nos úlljmos tempos. Essa noticia 
tem uma característica especial. Houve um determi
nado momento que setores mais radicais da oposi
ção atacaram o Governo, dizendo que o Governo 
estava desvalido na área de politica social. Recordo
me mutto bem - e hoje ela rettera esta declaração 
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nos principais jornais brasileiros - quando a Secretá
ria do Comunidade Solidária, Dr" Anna Maria Palia
no, disse que, em matéria de política social, não po
díamos, num passe de mágica, da noite para o dia, 
obter resultados. Esses surgem gradalivamente. 
Este~ número que hoje está sendo constatado, atra
vés de instrumento social da Igreja Católica, é muito 
expressivo e motivou, num depoimento que quero 
louvar, o registro do Senador Eduardo Suplicy no 
que tange a reconhecer exatamente esse aspecto 
positivo, principalmente numa das áreas mais delica
das, a da mortalidade infantil. O Senador Eduardo 
Suplicy tem-se caracterizado nesta Casa, a exemplo 
de um conterrâneo meu, que lutou dedicadamente 
pela educação, o Senador João Calrnon, corno um 
Senador que clama pelo programa de renda mínima, 
permanenteiTiente. O Senador Eduardo Suplicy, 
quando se fala em política social, tem sempre uma 
oportunidade de colocar seu desiderato maior como 
Senador, o programa de renda mínima, que hoje to
dos reconhecem que deve trazer resultados positi
vos em favor da classe menos favorecida do País. 
Esse aspecto que V. Ex" está mostrando conjuga-se 
com outros aspectos ,positivos. Há poucos instantes, 
o Senador Romeu Tuma lembrava-me que, em virtu
de da politica do Real, já temos uma faixa de brasi
leiros, cinco milhões, usufruindo de uma situação 
que anteriormente não tinham, ou seja, quando esta
vam dentro de uma linha geral de miséria absoluta. 
Aos poucos o País começa a se movimentar. Con
forme disse V. Ex" , Senador, os recursos do Gover
no são parcos. Com o dispositivo constitucional vi
gente, com a distribuição que foi feita, é muito difícil 
para a União manter tanta responsabilidade como foi 
cometida através do texto de 1988. Mas, inobstante 
todos os percalços, o Governo está inovando, está 
lutando, através de pedidos de reforma permanente
mente colocados pelo do Congresso. O Governo 
está realizando uma obra que vai começar a apare
cer, e já está surgindo o primeiro resuttado na área 
da educação.~ Quem conhece o sistema educacional 
brasileiro hoje, sob inspiração do Governo no campo 
dos municípios brasileiros, sabe muito bem que está 
sendo feita uma política séria. Vou mais além. Aca- • 
bou o paternalismo em matéria de injustiça social, 
acabou o paternalismo em matéria do alcance do 
gesto do Governo de defender os menos favoreci
dos. O Programa da Comunidade Solidária é uma 
das coisas mais sérias. Não se dá a município do 
Governo ou a município contra o Governo. Existem 
índices que são levantados em órgãos da mais alta 
responsabilidade para premiar, eu diria dolorosa-

mente premiar, os municípios que realmente preci
sam da mão longa e generosa do Governo. Portan
to, V. Ex" traz um tema hoje da maior importância. E 
esse é o retrato de uma situação que já começa a 
ganhar uma conformação muito maior, que é o cui
dado do Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso com a po!Hica social, independentemente 
das reformas que estão aí e constitui uma das ban
deiras mais sérias do aluai Governo, inde
pendentermnte de tudo que se faz na área econOmi
ca, independentemente de um programa que está 
sendo montado e que pouca gente está tomando co
nhecimento. O Governo deve alardear o programa 
realizado pelo Ministro Edson Arantes do Nascimen
to, o Pelé, em favor do esporte para as populações 
menos favorecidas. O Governo começa a dar os pri
meiros grandes passos em favor de uma politica so
cial definida. Cumprimento V. Ex" neste instante por 
essa colocação. Vamos permanentemente ocupar a 
tribuna do Senado, para mostrar que existem pontos 
muito positiVos. Há alguma coisa que precisa ser 
corrigida, e devemos ter a humildade de compreen
der isso. Iremos debater prazerosamente. Hoje co
lho do discurso de V. Ex" um depoimento, que é im
portante, do Senador Eduardo Suplicy. Colho a pala
vra de V. Ex", líder muito sensível para esse proble
ma, pois o seu Estado, o Ceará, tem o orgulho de 
apresentar-se, e está sendo premiado agora em 
congressos internacionais, corno um Estado que se 
preocupa com o problema da cidade que cresce. 
Disse o Senador Eduardo Suplicy que, em virtude 
dos números e de índices de violência, realmente 
estamos pagando o tributo de termos crescido sem 
nos preocupar exatamente com o bem-estar do cida
dão, com aquilo que é o direito inalienável do cida
dão, de ter um padrão de vida compatível com a dig
nidade da criatura humana. Portanto, Senador Sér
gio Machado, meus cumprimentos. Vamos torcer ar
dorosamente para que o Governo continue avançan
do nessa área e que possamos, ao longo do manda
to do Presidente Fernando Henrique Cardoso, fazer 
novos registras, dando números que asseverem 
uma poiHica social positiva, séria, com os pressu
postos, todos eles alicerçados na valorização da 
criatura humana e, sobretudo, nunca perdendo de 
vista que o homem é a peça fundamental de tudo. 

O SR. SÉRGIO MACHADO- Muito obrigado. 
o Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um 

aparte? 
O SR. SÉRGIO MACHADO-QJ;x>arnprazB"V. Ele.". 
O Sr. Romeu Tuma - Acho que o assunto é 

tão bom que nos sentimos felizes em ouvir a matéria 
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que V. Ex" traz a esta Casa, porque nos últimos tem
pos temos passado por instantes de angústia, de an
siedade, de indignação, por uma série de fatores 
que têm ooorrido no Pafs. Recentemente, vendo um 
programa de televisão, dedicado a um determinado 
assunto, soube da existência do agente de saúde, 
idéia maravilhosa e um dos pontos importantes que 
provavelmente fará com que diminua a violência. O 
atendimento, a 'orientação que se dá na fase pré-na
tal, o acompanhamento' pelo agente de saúd<r,. que é 
preparado para ser levado às comunidades mais 
distantes e menos favorecidas que não precisam se 
deslocar para ter acesso a um atendimento médico, 
está construindo um novo pafs; tudo isso é maravi
lhoso. A possibilidade da descentralização dessa ati
vidade de saúde, conforme informou hoje o Ministro 
Adib Jatene, o aumento do número dos agentes de 
saúde, tará com que haja menos doenças, já que 
esta é uma ação preventiva. Sobre o aumento dos 
fnãoces de violência - que infelizmente mexe conos
co -, penso que está relacionado com bases em poli
ticas equivocadas que se praticou há alguns anos. 
Hoje, o Presidente procura discutir para elaborar no
vos projetes de lei. Acho importante que-59 crie uma 
polftica nacional de segurança pública, incluindo o 
combate à violência urbana; o que se passa no cam
po são questões sociais que envolvem a violência e 
precisam desse controle. Quero cumprimentá-lo e di
zer que hoje dormirei mais tranqúilo e mais sossegado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Mutto obrigado, 
Senador Romeu Tuma. 

Eu gostaria aqui de enfatizar que esse progra
ma de agente de saúde começou no Estado do Cea
rá, onde foi dado o primeiro passo dse programa de 
agente de saúde, fazendo com pessoas que moram 
na comunidade a visitem, o que deu excelente resul
tado. E é dentro dessa visão que ternos que enten
der as politicas sociais do Brasil. Os recursos são 
escassos. 

Esse modelo de Estado que af, Sr. Presidente, 
está falido e precisamos mudá-lo para que possa
mos racionalizar a utilização dos recursos. As mu
danças desse modelo de Estado só serão possfveis 
com as reformas constitucionais que o Congresso 
tem que votar. 

Muoo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 

palavra o Senador Pedro Simon, que tem a palavra 
até as 18h30min, quando se esgota o prazo regi
mental desta sessão. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, iria fazer um 
aparte ao nobre Senador Romeu Tuma e o laço no 
meu pronunciamento. 

Penso que o pronunciamento leito pelo Líder 
do PSDB é da maior importância. Um órgão que tem 
sido analista frio e objetivo da realidade brasileira, 
que é a CNBB, fornece um dado que nos diz que di
minuiu a mortalidade infantil. Não há nenhuma dúvi
da que só essa afirmativa já é altamente posttiva, 
pois informa que algo vem dando certo. 

Se diminuiu a mortalidade intantil é porque al
guma coisa foi fetta. Concordo com V. Ex", Senador 
Eduardo Suplicy, quando diz que o Ministério da 
Saúde tem agido, mas concordo com o Governo 
quando diz que não há como deixar de reconhecer 
que o Plano Real fez distribuição de renda de um 
modo muito especial dos mais simples e aos mais 
humildes. 

Nós da classe média podemos não ter sentido 
isso. Nesse aspecto, há menos culpa por parte do 
Governo e mais incompetência da sociedade em fis
calizar quanto está custando, por exemplo, uma con
sulta médica ou dentária, quanto está cobrando um 
cabeleireiro ou quanto custa um conserto de televi
são. Na verdade, a classe média tem sido mais atin
gida pelos aumentos do que as pessoas mais sim
ples. As condições daquele que vive do salário e vai 
ao supermercado comprar o necessário têm melho
rado. 

Os dados da CNBB mostram que tem diminui
do a mortalidade infantil. Há mutto tempo, não se ti
nha uma notfcia como essa, positiva e merecedora 
do nosso aplauso. 

Na tribuna, o Lfder do PSDB demonstrou ale
gria ao chamar a atenção para esse medida, dizen
do que a mesma é absolutamente correta. Todos 
nós devemos estar atentos a isso. Embora sejam in
significantes os percentuais que, ao longo da sua 
história, o Brasil dedica ao social, o Brasil tem condi
ções de diminuir as extraordinárias injustiças exis
tentes no meio da sua coletividade. 

Sr. Presidente, isso merece a nossa atenção. 
o lfder do PSDB tem razão quando diz que a quan
tia de R$2,5 bilhões, destinada ao social no Brasil, é 
insignificante e quando diz que é preciso fazer refor
mas para alterar esse quadro. Mas, à margem das 
reformas que devem ser feitas, que são urgentes e 
importantes, penso que poderfarnos nos reunir, de
bater e analisar fórmulas que tomariam possfvel au
mentar o percentual de investimento no svcial. 

Quando o Governo achou irrroc-;"tjnt~. Sr. r:···· 
sidente, criou o Proer para resolver a s!t·.~a:·.;o rl-i 



00442 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

Banespa e do Banco Nacional. Via Proer, sem ele
luar nenhuma mudança na Constituição, sem criar 
lei sequer- bastou uma medida provisória-, Sua Ex
celência encontrou verbas no valor de R$35 bilhões 
- o que corresponde a dez vezes mais do valor apli
cado no social - para equacionar um problema que 
julgava importante: a situação diffcil dos bancos. 

. Nós todos - não só o Presidente, não só o Exe
cutivo mas também nós do Congresso Nacional -
deverfamos buscar fórmulas que nos permitissem 
dar prioridade ao social. 

A nota emitida pela CNBB é tremendamente 
importante, mas ela deve servir como um alerta, no 
sentido de nos cobrar alguma ação. O que nós, Con
gresso Nacional, temos feito no sentido de ajudar? 

Quem viu o Ministro Adib Jatene hoje na Co
missão percebeu a sua situação dramática, a sua fi
sionomia desgastada pela mágoa, pelo sentimento, 
pela luta e pelo esforço que vem fazendo. Não con
seguimos entender como as coisas acontecem nes
te Pafs. 

Ontem, o Senador Antonio Carlos Magalhães 
falou da tribuna sobre um assunto a respeito do qual 
comentarei amanhã: uma medida provisória que visa 
a facilitar, para certas prefeituras, o recebimento de 
auxflio, independente de estarem em dia com o Erá
rio federal. Portanto, o Governo, quando quer, resoi-
ve. 

No entanto, um imposto necessário, destinado 
à saúde não passa na Câmara dos Deputados. Pas
sou no Senado. Na época do Sr. Itamar Franco, pas
sou tranqüilo na Câmara e no Senado, apesar da 
ampla oposição vinda basicamente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo. 

Votto a dizer: o Governo, quando criou o im
posto sobre cheques, "atirou no que viu e acertou no 
que rão viu". Quando o Governo atirou, pretendia 
atingir a economia informal, mas atingiu o caixa 2 
das empresas. Por isso a Resp lotava as galerias 
aqui. Se não me engano, a CUT também estava 
contra o projeto. Vejam só: CUT e FIESP juntas! 
Nunca me esqueço do gesto brilhante e corajoso do 
então Senador Mário Covas ao fazer um discurso 
defendendo o projeto. Alguém, no meio dos cidadã
os presentes, começou a dizer: 'Vai ser candidato a 
Governador'. A isso o Sr. Mário Covas respondeu: 
'Vou ser candidato a Governador, mas vou em paz 
com a minha consciência, porque este projeto é 
mais do que justo". 

O projeto passou, passou quando era destina
do ao Tesouro em geral, para ser usado como o Go
'."Qmu eutar.desse. Nãci passa agora, quando ele 

destinado à saúde, Sr. Presidente, quando visa es
pecificamente a equacionar a questão da saúde? 
Juro que não entendo. Fui e sou favorável a esse 
projéto. Por quê? Porque é destinado à saúde? 
Também. Sou favorável a esse projeto principalmen-
te porque creio, Sr. Presidente, que na reforma tribu
tária que vamos efetuar, nas modificações, nas re
duções que pretendemos fazer - devemos reduzir os 
mais de 50 projetes para 6 ou 7 - o imposto sobre o 
cheque é o um dos que devem ficar. Trata-se de um ,. 
imposto que paga quem gasta, quem usa cheques. 
O cidadão que ganha um salário mfnimo, Sr. Presi
dente, recebe o salário no caixa, bota no bolso e tira 
para pagar as contas, esse não paga o imposto so
bre cheque. Aliás, é o único imposto que conheço 
que o inativo que ganha até três salários mfnimos 
não paga. O pobre também não paga, pois ele não 
atinge o patamar exigido. Mas pegou o caixa 2. 

É o imposto por meio do qual o fisco entra den
tro da minha casa e sabe o quanto estou ganhando; 
"Como é que o Simon· está ·pagando esse imposto 
sobre cheque no valor de "x' se ele ganha 'y"_?' 

Todos ficam na vitrina. Por isso não o querem. 
Trago a minha solidariedade ao Ministro da 

Saúde no dramático, brilhante, digno, honesto, de
cente depoimento que fez hoje aqui. 

A situação da saúde é a mais dramática possf
vel, sim. Mas a imprensa, às vezes, tem dado a en
tender que o Ministro é responsável - não por ter 
criado o imposto - por não evitar os problemas que 
estão acontecendo. S. Ex' deu uma ampla demons
tração de que não é verdade, de que absolutamente 
não é verdade. 

Neste momento, Sr. Presidente, em que come
moramos a diminuição dos percentuais de mortalida
de infantil, laçamos um apelo no sentido de que o 
Governo, como um todo, aja na Câmara dos Depu
tados, para que esse projeto seja votado. 

A Câmara pode até cometer o absurdo - res
peitarei a decisão da maioria - de rejeitar; o que não 
pode fazer é deixar de decidir, porque, na verdade, 
parou o Ministério da Saúde, e o Ministro está espe
rando uma solução. É essa? Se não é essa, que 
seja rejeitada; mas engavetar sem votar não me pa
rece a melhor atitude. 

lncrevi-me, Sr. Presidente, porque pretenó1a falar 
sobre a vinda do Ministro Adib Jatene e tigá-la aos dados 
erritidos pela CNBB demonstrando a diminuição do 
percentual de mortalidade infantil. Essa é lima grande 
noticia, não importam as restrições, as atterações. 

Penso que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, o Governo e todos nós temos de estar sa-
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tisfettos, porque a notfcia de hoje é uma das que nos 
conduzem ao caminho certo. Não aumentaram as 
reservas monetárias, as exportações ou os fndices, 
embora isso seja importante; aumentou a possibili
dade de as crianças que nascem neste Pafs sobrevi
verem mais do que pouco tempo atrás. 

Essa é uma grande notícia para quem acredita 
que desenvolver não é apenas crescer em números. 
Desenvolver é fazer crescerem os fndices sociais. 
Para verificarmos a situação de uma sociedade, de 
um pafs, não basta observarmos o seu Produto ln
temo Bruto, as suas importações, exportações, a 
sua balança de pagamento, mas é necessário tam
bém analisar os seus fndlces sociais, como os de 
analfabetismo e mortalidade. 

Para quem vê assim, o social como sendo o 
mais importante, essa é uma grande notfcia. Muito 
obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Geraldo Melo, deixa a cadeira da 
presldéncla, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Suplicy, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os 
Srs. Senadores, Esperidião Amin, Carlos Wilson, 
Guilherme Palmeira, Carlos Bezerra e José lgnácio 
Ferreira enviaram discursos à Mesa, para serem pu
blicados na forma do disposto do art. 203 do Regi
mento Interno. 

Suas Ex's serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC)- Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, numa iniciativa alta
mente louvável, o Serviço Brasileiro de Apoio às Mi
cro e Pequenas Empresas Sebrae criou, juntamente 
com o Banco do Brasil, no ano passado, o Fundo de 
Aval para Micro e Pequenas Empresas FAMPE, ins
trumento mediante o qual o próprio Sebrae funciona 
como avalista de pequenos empresários em finan
ciamentos que obtenham do banco estatal. Os re
cursos destinados ao Fundo de Aval foram da ordem 
de vinte e cinco milhões de dólares em 1995. Devem 
dobrar agora em 1996. 

Inicialmente, este programa foi implantado em 
seis capitais estaduais brasileiras e, pelas informações 
que possuo, foi altamente bem suceãdo. Como se 
sabe, a maioria dos empréstimos para pequenos e mi
cro empresários começa a apresentar problemas no 
momento em que os agentes finanoeiros passam a 
exigir garantias. Cienlas do problema, os técnicos do 
Sebrae resolveram dar o aval da entidade para cin
qüenta por cento do financiamento soficitado. 

A Idéia vem da Ásia. Esse tipo de garantia 
mostrou-se vttorioso em pafses como Taiwan, Co-

réia do Sul e Japão. A experiência mundial prova 
que a inadimplência é tradicionalmente baixa da or
dem de dois por cento entre os pequenos e micro
empresários porque um nome limpo na praça é o 
maior patrimOnio que possuem. Entretanto, no Bra
sil, momentaneamente, a inadimplência está muito 
atta porque os nossos microempresários acabam re
correndo aos empréstimos dos cheques pessoais 
para garantir capital de giro a suas empresas. Ora, 
essa é uma forma de suicfdio empresarial num Pa'~ 
onde a taxa mensal de juros uttrapassa, em certos· 
casos, os dez por cento. 

De infcio, o Sebrae escolheu as cidades de 
Manaus, Belo Horizonte, Curniba, Brasflia, Campo 
Grande e Recife para testar o seu Fundo de Aval. 
Mas, em 1996, deve levá~o a outras capttais esta
duais. Tenho certeza de que esse mecanismo, ob
viamente, terá de ser estendido à cidade de Floria
nópolis, porque o Estado de Santa Catarina é talvez 
a unidade da federação brasileira onde é mais forte 
a presença das micro e pequenas empresas. Não só 
nas cidades. Também nos campos é significativa a 
sua participação, já que nosso Estado tem a honra 
de ser aquele que tem a terra melhor dividida. Não 
ternos latifúndios, mas, sim, milhares de pequenas 
propriedades attamente produtivas. 

Quero aprovettar a oportunidade para sugerir 
algumas modificações que venham a dar maior 
abrangência e dinamismo a esse importante progra
ma de aval. Em primeiro lugar, acho que os bancos 
estaduais e mesmo os bancos regionais de desen
voMmento, quando for o caso deveriam entrar no 
processo, ao lado do Banco do Brasil. Os bancos 
estaduais têm uma função social. Pelo menos esse 
é o argumento dos governadores para não privatizá
los. Portanto, devem engajar-se no processo. 

Também penso que já é hora de o Banco Na
cional de Desenvolvimento EconOmico e Social 
BNDES, que só trabalha com grandes projetas, cana
lizar parte de seus volumosos recursos para médias, 
pequenas e mcroempresas. Os recursos do BNDES, 
como se sabe, são do Fundo de Apoio do Trabalhador 
FAT. Ooorre, no enlanto, que esse dinheiro, geralmen
te, é destinado a projetas grandiosos. Ora, projetas 
grandiosos, hoje em dia, empregam pouca mão-de
obra e mum tecnologia de ponta. Desse modo, ironi
camenla, paradoxalmente, o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador deixa de gerar aquilo de que o trabalhador 
brasileiro (verdadeiro dono dos recursos em jogo) mais 
precisa: emprego em grande escala. 

O BNDES tem, sem dúvida, que financiar gran
des empreendimentos, que garantam ao pafs condi-
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ções de competi r nos se tores de ponta. Mas não 
pode deixar de lado, com recursos minguados, as. 
pequenas empresas porque são elas as grandes ge
radoras de emprego neste Pafs. 

Aliás, com relação a esse ponto, da geração de 
emprego, quero apresentar aqui um exemplo dado 
pelo deputado André Franco Montoro, em artigo pu
blicado na Folha de S.Paulo, no dia 19 de fevereiro 
do correnie. Diz ele: • A projetada unidade da Palro
brás no Nordeste"deve gerar aproxim8.' ,mente 300 
empregos. Com igual investimento, o plano de de
senvolvimento do turismo no Nordeste deve gerar 22 
mil empregos·. ou seja, o turismo emprega 73 vezes 
mais trabalhadores do que uma refinaria de petróleo. 

Vejamos agora os números das pequenas e 
microempresas. Levantamentos recentes mostram 
que existem hoje no Brasil cerca de quatro e meio 
milhões de estabelecimentos de pequeno porte que 
dão trabalho a cerca de oitenta milhões de cidadãos, 
formal ou informalmente contratados. São essas em
presas responsáveis por quarenta e oito por cento 
da produção nacional, quarenta e dois por cento dos 
salários pagos, sessenta e oito por cento da oferta 
de mã!KJE!-Ç)!lJ"a e_ d_etrinta. por cento do_frocl_u_to _ln
temo Bruto. Geram, anualmente, duzentos bilhões 
de dólares em negócios. Para completar, basta dizer 
que noventa e nove vfrgula um por cento das empre
sas brasileiras estão enquadradas nesse segmento. 

Espero que essEr meu pleito, que é também 
uma aspiração da Federação das Associações de 
Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina 
FAMPESC, seja levado em consideração pelo Se
brae, porque quando se fala, neste Pafs, em peque
na e microempresa, o Estado de Santa Catarina ja
mais pode ser esquecido. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho a esta tri
buna para lamentar o passamento da Sr" Maria lhe
reza Brennand Coelho, viúva do ex-Governador e 
ex-Senador Nilo Coelho, que faleceu às sete horas 
da manhã do úHimo dia 3 de junho, no Hospital San
ta Joana. 

Foi vitimada por um derrame cerebral, depois 
de passar três semanas em coma. Familiares, ami
gos e muitos políticos compareceram ao velório da 
ex-primeira dama do Estado de Pernambuco, ocorri
do na residência do Deputado Federal Oswaldo 
Coe'ho. O enterro foi realizado no cemitério de San
to Amaro, em clima de muita emoção e tristeza. 

Dona Maria Thereza foi um mulher forte, que 
sempre incentivou a carreira polftica de seu marido, 

o ex-Governador Nilo Coelho. Ela foi aquela voz da 
consciência, aquela voz da prudência, que, no entanto, 
jamais se conteve diante da dificuldade ou do desafio. 

Discretfssima, avessa a eventos sociais, Dona 
Maria Thereza jamais transformou promoções filan
trópicas em acontecimentos sociais. Ela preferia la

-zer doações para auxiliar instituições de caridade, 
ao contrátio de promover grandes festas. O jornalis
ta José de Souza Alencar, Alex, colunista social do 
Jornal do Commercio, conta que na época em que 
Nilo Coelho foi indicado como Governador, a única 
loto de Dona Maria Thereza foi obtida durante uma 
missa de Ação de Graças. 

Até que a doença lhe consumisse as derradei
ras forças, a viúva de Nilo Coelho vinha administran
do uma fábrica de confecções em Petrolina, Per
nambuco, e demonstrava entusiasmo com suas no
vas obrigações. Aliás, ela doou todo o acervo polfti
co-cultural e pessoal de seu marido à Prefeitura de 
Petrolina: 50 álbuns com 1.629 lotos e milhares de 
documentos foram colocados no Memorial Nilo Coe
lho, inaugurado por ela em setembro do ano passa
do, durante as comemorações do centenário do fale-
cido ex-G<!vem_adQr e eX-SE!nador. · 

É preciso lembrar, por ser de extrema justiça, a 
importância de Dona Maria Thereza na carreira de 
seu marido. Mas, é preciso lembrar, também, sua 
extrema dedicação às filhas Maria Dulce e Carolina, 
esta casada com o Deputado Federal Cunha Bueno. 
Ela as conduziu na vida com sabedoria, elegância, 
discernimento, educação e leveza e ajudou a cons
truir duas criaturas simpáticas, voluntariosas, prepa
radas e inteligentes. Além disso, Dona Maria There
za teve uma vida dedicada à emancipação da região 
de Petrolina, e de toda aquela área banhada pelo rio 
São Francisco no Estado de Pernambuco. 

Dona Maria Thereza Coelho era, em poucas 
palavras, uma figura fidalga. Nós, aqui neste Senado 
que assistiu às memoráveis intervenções do Sena
dor Nilo Coelho, e nós, pemambucanos, que nos 
acostumamos com o trabalho incansável do Gover
nador Nilo Coelho, sabemos que parte de suas deci
sões, de sua obstinação e de sua força derivavam 
da companhia de Dona Maria Thereza. 

Só temos a lamentar, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, a perda de uma pessoa amiga, res
ponsável, séria, trabalhadora, porém doce e alegre, 
que sempre incentivou a carreira de seu marido, 
nunca abandonou as filhas e sempre teve os olhos 
voltados para o oeste de Pernambuco. É uma perda 
para o Estado e para a polftica. Sem ela, o deserto 
se amplia. 
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Muito obrigado. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL)- Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, registro com sa
tisfação as palavras do Presidente Fernando Henri
que Cardoso em sua recente viagem à França quan
do, referindo-se ao álcool como combustfvel, lem
brou não apenas sua importância económica, mas, 
acima de tudo sua relevância para a preservação do 
meio ambiente. Sua Excelência assinalou também a 
circunstância de que, sendo a biomassa a energia 
do futuro, o Brasil tem por suas peculiares oondições 
de clima e solo, meios de fazer desse combustível 
não-poluidor um importante item de nossa pauta de 
exportação. Não posso, no entanto, Senhor Presi
dente, deixar de lamentar que as palavras do Presiden
te da República não encontrem eco na realidade nem 
correspondência nas iniciativas do próprio Governo. 

Tenho, com freqüência, abordado desta tribuna 
cada um dos passos positivos que têm sido dados 
no diflcil caminho da transformação dos fatos em 
medidas objetivas, relativamente ao Proálcool. Por 
isso não posso deixar de denunciar as hesitações, 
os percalços e os andamentos sucessivos que trans
formam este assunto num verdadeiro tabu dentro do 
Governo. Estamos diante de um verdadeiro mas 
obscuro dilema. Primeiro, foi a reunião fartamente 
anunciada da Comissão lnterministerial do Álcool 
que criou urna enorme e favorável expectativa em 
relação à retornada do programa. O único resultado 
da crónica dessa morte previamente anunciada, po
rém, foi a ooncessão de um reajuste de preços que, 
além de ter tangenciado o verdadeiro problema, ser
viu apenas para indispor todo o setor com a opinião 
pública do Pais. Isto não é urna solução, Senhor 
Presidente. É um mero, simples e lamentável paliati
vo. Não o que o Brasil precisa, quer e reclama. 

Não se pode, por inércia, por incúria ou por de
sldia, deixar ao abandono o que é reconhecido 
corno o maior, o mais amplo, o mais bem sucedido e 
o único programa de energia alternativa viável em 
todo o mundo. É um investimento por demais valio
so. São anos e anos de pesquisa e de desenvolvi
mento tecnológico que estão sendo desperdiçados, 
literalmente jogados fora, numa atitude que constitui 
um escárnio para os que acreditaram, devotaram es
forços, trabalho e empenho, num momento em que 
o Pais se defrontou oom a ameaça de paralisar a sua 
economia, por falta de cornbustlvel, ou de inviabilizá-la 
pelo aumento brutal de custos de duas crises interna
cionais sucessivas, em menos de urna década 

Os inimigos ostensivos e velados do álcool 
sempre usaram oorno argumento a falsa denúncia 

de que as terras agricuHáveis, utilizadas para a pro
dução de cana-de-açúcar destinada à produção de 
combustfvel, poderiam ser melhor aproveitadas , se 
fossem destinadas à produção de alimentos. Hoje, 
todos nós sabemos que apenas 2,5 % da área atual
mente cultivada seria o suficiente para recolocar o 
Programa Nacional do Álcool na plenitude de sua 
capacidade. Argumenta-se, por outro lado, com a 
questão dos custos, apregoando-se que o barril do 
álcool custa à Petrobrás cerca de 46 dólares, o que 
equivale a mais do dobro do preço do petróleo. É um 
raciocínio tortuoso e falso, para não dizer velhaco, 
Senhor Presidente. Em primeiro lugar, por que a 
atual relação de preços relativos, tanto do álcool, 
corno do petróleo, não é estável, permanente nem 
eterna. Em segundo lugar, jJOr que boa parte do pe
tróleo, com que se substitui o álcool que deve ser 
misturado à gasolina, é importado e não gera para o 
Pais qualquer beneficio na área do emprego, que é 
hoje o valor econOmico mais escasso no Brasil e no 
mundo. 

O que reclamamos, o que pedimos, o que 
exortamos o Governo a realizar, para vencer a ·inér
cia e a falta de iniciativa, é a reativação do programa 
com todas as suas enormes possibilidades. Em pri
meiro lugar, a possibilidade de variar, segundo os 
contingenciamentos do mercado, a proporção do ál
cool misturado à gasolina, que é como fazem os pai
ses que já utilizam essa prática. Em segundo lugar, 
não podemos esquecer a utilização estratégica do 
combustível limpo. Sabemos que um barril de óleo 
diesel exige o refino de três barris de petróleo, ge
rando um enorme excedente que oorresponde a dois 
barris de gasolina e outros subprodutos para cada 
barril de diesel. Dez por cento do oombustlvel oon
sumido no Brasil corresponde ao óleo diesel, e me
tade desse oonsumo é destinado às ativídades no 
campo. Só esse indicador serve para mostrar a ne
cessidade que ternos e a possibilidade de que dispo
mos de utilizar o álcool como oombustivel dos moto
res do ciclo Otto, ubllzados na Agricultura. É uma 
tecnologia que em grande parte já está conhecida e 
dominada. 

Tudo isso, Sr. Presidente, demonstra que a 
questão do uso do álcool corno oombustfvel é um 
problema multidisciplinar por suas implicações na 
matriz energética brasileira, por suas repercussões 
económicas, por seus benefícios na preservação do 
meio-ambiente e por sua relevante oontribuição so
cial na preservação e na geração de empregos. O 
programa não pode ser urna polftica ministerial, mas 
uma política setorial. É preciso, para a sua reformu-
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lação, para a sua consolidação e para a sua expan
são, uma decisão de Governo que o recoloque na 
pauta política e na agenda económica do País. É 
isto que com tanta insistência venho reclamando, à 
semelhança do que, nesta e na outra Casa do Con
gresso, têm feito inúmeros colegas. 

Não podemos calar, não podemos nos confor
mar e não podemos compactuar com essa conspira
ção do silêncio que· está levando à míngua um pro
grama de cuja relevância já ninguém ousa disco;~~r. 
Se são 800 mil ou um milhão de empregos que es
t:ío em jogo, não é uma simples questão aritmética. 
É algo muito mais importante. São milhares de vidas 
que dependem de sua continuidade para sobreviver. 
E é toda uma cadeia económica que precisa ser pre
servada, se é que damos ao emprego o valor que 
ele tem num País que começa a sofrer as dores das 
terríveis conseqüências de sua eliminação. O álcool, 
Senhor Presidente, já não é uma simples questão de 
preço, mas, sim, de viabilidade económica, de racio
nalidade social e, ouso até dizer, um imperativo na
cional nas aluais condições. 

Esta é a razão do apelo que faço ao Ministro 
Francisco Domelles, que há pouco assumiu o Minis
tério da Indústria, do Comérçio e do Turismo, para 
que, no âmb~o de sua atribuições, volte suas vistas 
e suas preocupações para um tema que, por suas 
amplüude, por sua relevância, por sua expressão e 
por sua magn~de, requer uma firme, pronta e ina
diável decisão do governo. Só assim, Senhor Presi
dente, sairemos do limbo das boas intenções para o 
reino da realidade. E é isto que está a exigir o País 
e, com mais fundadas razões, o Nordeste. 

Era o que tinha a dizer.Mu~o obrigado. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, com aberiUra no 
dia os de junho último e estendendo-se até o dia 16 
próximo, está acontecendo em Rondonópolis, duran
te esta semana, a vigésima-quarta EXPOSUL, o 
principal evento agropecuárío do Estado de Mato 
Grosso e um dos mais importantes de todo o Cen
tro-Oeste. A magnitude dessa feira pode ser medida 
não só pelo número de animais de elite que estarão 
sendo expostos cerça de cinco mil , mas também 
pelo montante de negócios que deverão ser realiza
dos ao longo desses dias algo próximo de trinta mi
lhões de reais. 

A cada ano que passa a exposição agropecuá
ria de Rondonópoiis cresce de tamanho e importân
cia: neste ano, por exemplo, lá estarão expositores 
também de outros Estados, como Paraná, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e 

Rondônia, mostrando o que de melhor existe no Bra
sil na raça Nelore, a mais adaptável às condições 
climáticas do Estado. Além disso, um outro evento 
importante a acontecer durante a feira será a reali
zação do 30 Show Nacional do Novilho Precoce, reu
nindo mais de cem animais das raças Nelore, Si
mental, Limousin, Chianina, Blonde-Caracu e Holan
dês. Esse evento é sumamente importante por mos
trar os resultados fantásticos que podem ser obtidos 
em termos de qualidade e ganho de peso na criação 
de novilhos e por representar uma nova tendência 
da pecuária nacional de obter melhores resultados 
em tempo mais curto. 

Além de exibir os melhores resuttados obtidos 
na criação de bovinos e de se constituir um verda
deiro acontecimento cuttural da cidade, com a reali
zação de rodeios, leilões e shows, essa feira servirá 
para que os produtores da região conheçam as tec
nologias mais modernas já disponíveis para o setor 
da agropecuária e para que possam debater os pro
blemas que mais afetam essa atividade nos dias de 
hoje. 

A esse propósito, chamo a atenção para um 
grande debate que acontecerá no dia 14, sexta-feira 
próxima, em que estarão lado a lado criadores e au
toridades dos Ministérios da Fazenda e da Agricultu
ra para analisar a situação atuai da agropecuária 
mato-grossense e brasileira. No que tange ao pas
sado, criadores e autoridades federais estarão em
penhados em encontrar uma solução para o endM
damento dos produtores rurais do Estado que não 
puderam beneficiar-se da solução proposta pelo Go
verno, através da securitização das dMdas já venci
das. Essa altamativa, já largamente utilizada em ou
tras regiões do País, deixou de contemplar ceR:a de 
o~enta por cento da produção agrfcola local, respon
sável por mais de setenta por cento do Produto ln

. temo Bruto do Estado. Por isso, resolver esse pro
blema será importante não só para o Governo e 
para os produtores, mas também para as finanças 
estaduais, altamente dependentes das atividades 
agrfcolas. 

Numa segunda fase desse encontro, os deba
tedores estarão voltados para o futuro, analisando 
as perspectivas para a agricuttura brasileira, com ên
fase na forma de inserção do setor primário, repre
sentado pela agropecuária, numa ecónomia cada 
vez mais globalizada, os problemas que poderão daí 
advir e as possíveis maneiras de contorná-los. 

Conhecedor profundo da realidade enfrentada 
pelos produtores rurais dessa Região tendo em vis
ta que durante os dois mandatos em que ocupei a 
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prefeitura de Rondonópolis pude sentir mais de per
to os seus anseios e as suas necessidades deposi
to uma expectativa e uma confiança muito grande 
nos resultados desse encontro anual dos produtores 
rurais mato-grossenses, pois sei muito bem que as 
experiências ar trocadas e muitas novidades ar 
aprendidas estarão balizando os rumos futuros da 
agropecuária do Estado. 

Essa feira é igualmente importante em termos 
de divulgação do Estado "Orno nova opção de inves
timentos, não só na agropecuária, mas também nos 
setores industriais e turrsticos. Rondonópolis, hoje 
em dia, pode ser considerada uma cidade ideal para 
se viver. como bem mostrou reportagem recente da 
revista Veja, além de ser uma das dez cidades bra
sileiras que melhor qualidade de vida oferecem ao 
cidadão, é um lugar em que são grandes as possibi
lidades de se ganhar dinheiro, desde que se queira 
trabalhar sério e com disposição. 

Por isso, a realização da vigésima-quarta EX
Posul, na cidade de Rondonópolis, acontece num 
momento muito proprcio da vida nacional, em que a 
agricuttura votta a ocupar um lugar de destaque no 
paoorama global da economia brasileira, quer pelas 
d~iculdades por que Jiassa, quer pela busca de alter
nativas que coloca lado a lado criadores e autorida
des governamentais, pois, bem o sabemos, a nin
guém interessa que a agricultura esteja em crise. 
Por hora, só resta torcer e nos empenhar para que 
essas soluções sejam encontradas. O encontro de 
Rondonópolis será, sem dúvida alguma, um passo 
importante nesse caminho. 

Muito obrigado! 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSOB-ES) 

- Sr. Presidente, St"s e Srs. Senadores, desconfio 
das pessoas que dizem nunca terem cometido erros 
ao longo da vida Ou elas mentem ou nunca vive
ram. Na realidade, vivemos e erramos, alguns mais, 
outros menos. O ideal seria que Deus transfonnasse 
este planeta num palco luminescente, onde nos se
ria dada a oportunidade de duas vidas, a primeira 
para representar, com todos os equívocos inerentes 
à natureza humana, e a segunda para viver. 

Mas, como tempos apenas uma vida terrena, o 
importante é vivê-la dignamente, praticando ao lon
go dela o menor número possível de imperfeições. 

Neste momento, Senhor Presidente, Senhores 
Senadores e Senhoras Senadoras, estou sendo 
convocado a escolher entre a disciplina partidária e 
a minha consciência. Estou sendo chamado a me 
pronunciar entre o direito do cidadão e o interesse 
do Estado. Estou sendo compelido a firmar posição 

entre o direito adquirido e o casursmo. Vou ficar com 
a minha consciência e as conquistas do contribuinte 
anônimo, sem que isso necessariamente me trans
fonne em inimigo do meu partido ou adversário do 
Governo a que pertenço. 

Faço este intróito para me debruçar sobre um 
tema que reputo de alta significação social e que 
ameaça a reciprocidade de tratamento que o Estado 
deve conceder ao contribuinte, depois deste ter cola
borado durante décadas para o fortalecimento do 
Erário. Quero, através de exaustiva e robusta argu
mentação, evitar que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso, um democrata de passado ilibado, um 
sociólogo notoriamente preocupado com as distorçõ
es sociais desta Nação, cometa um gravrssimo equr
voco na administração do relacionamento entre o 
Estado e o cidadão. 

Estou me referindo, Senhor Presidente, Senho
res Senadores e Senhoras Senadoras, à Medida 
Provisória n• 1.415, de abril de 1996, elaborada pelo 
Poder Executivo e que institui a contribuição social 
obrigatória para servidores inativos. É evidente que 
o Presidente da República foi mal assessOrado 
quando enviou este monstrengo jurrdico para o Con
gresso Nacional Esta Medida Provisória está eivada 
de vrcios jurrdicos constitucionais e éticos. Sempre 
apoiei o atual Governo, porque vejo na ação admi
nistrativa desenvolvida pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso o propósito salutar de dimensio
nar, equacionar e solucionar os graves problemas 
sociais que nos afetam. Desta feita, no entanto, a 
minha consciência obriga-me a invocar o sagrado di
reito de divergir. 

Esta Medida Provisória, lamentavelmente, fere 
todos os princrpios legais e constitucionais e não 
pode, em hipótese alguma, receber guarida no Con
gresso Nacional. Se assim o for, estaremos abando
nando os caminhos transparentes da Democracia, 
tão arduamente conquistada por nós, para retomar
mos aos subterrâneos da opressão. 

Antes de enunciar as razões técnicas, jurrdi
cas, constitucionais e éticas pelos quais sou radical· 
mente contrário à MP 1.415, gostaria de analisar os 
motivos que levaram o Governo a incidir nesse la
mentável equrvoco. 

Somos mais do que sabedores das dificul
dades enfrentadas pelo sistema previdenciário 
brasileiro. Que ele é obsoleto, ninguém mais tem 
a menor dúvida. Que ele é um instrumento voraz, 
que devasta com apetite invulgar as nossas dota
ções orçamentárias, ninguém desconhece. Que 
ele, durante vários anos, foi assaltado por quadri-
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lhasorganizadas que agiam à sua sombra, o próprio 
Governo reconhece. 

Admito que algo deve ser feHo para se soer
guer a Previdência Social do Pafs, mas não às cus
tas da penalização do contribuinte que honrou todos 
os seus compromissos perante a Nação e que, re
pentinamente, se vê esbulhado em seus direHos. 
Esta MP oficializa uma nova contribuição social para 
os servidores inativos. Quem me garante que no fu
turo todos os outros aposentados também não serão 
afetados pela medida 

Por outro lado, Senhor Presidente, Senhores 
Senadores e Senhoras Senadoras, não posso deixar 
de manifestar a minha estupefação peta discrimina
ção Imposta pelo Governo, através desta Medida 
Provisória, à classe dos servidores públicos. É anár
quico, é inconcebrvel que o Governo patrocine uma 
campanha de descrédHo contra a sua força de traba· 
lho, apresentando os servidores como privilegiados 
à espera da guilhotina do povo. Com a escolha dos 
servidores !nativos para cobaias dessa maltadada 
experiência tributária, o Governo deixou-nos a im
pressão de que os considera parasitas ou assaltan
tes em potenciai do Erário. 

Construiu-se neste Pars- e agora o próprio Go
verno colabora para que a farsa seja mantida - a 
imagem equivocada de que o servidor público é cân
cer que engorda às custas das mazelas alheias, fa
!uran~o alto_s vencimentos, gozando de privilégios 
1mora1s e d1spondo de benetrcios não concedidos 
aos outros mortais. Pode ser que alguns poucos vi
vam nesse patamar de antipatia, mas a imensa 
maioria dos servidores convive com vencimentos hu
milhantes e chora no final do mês, quando vê que o 
dinheiro depositado em sua conta não dará para pa
gar as suas dívidas. 

Mas, admitindo-se que todos os servidores ina
tivos deste Pafs fossem nababos, seria inconstitucio
nal exigir-se deles uma nova contribuição para a 
Previdência Social. Baseado em que pressuposto o 
Governo institucionaliza o seu preconceHo contra 
uma classe trabalhadora, que tem ajudado a Nação 
acrescer? 

Senhor Presidente, Senhores Senadores e Se
nhoras Senadoras, pretendo agora abandonar o 
tema conceituai e me dedicar exclusivamente à aná
lise das imperfeições jurfdicas e constHucionais pre
sentes na Medida Provisória 1.415, de abril de 1996, 
que dispõe em seu art. 7": 

"Ar!. 7" ·O art. 231 da Lei rf' 8.112, de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 231 - O Plano de Seguridade So
cial do servidor será custeado com o produ
to da arrecadação de contribuições sociais 
obrigatórias dos servidores ativos e inativos 
dos três Poderes da União, das autarquias e 
das fundações públicas. • 

Analisemos, então, a questão da cobrança de 
contribuições sociais inslitufdas por medida provisória. 

Dispõem os artigos 40, § e• fi 195, § e•, da 
Carta Magna: · 

"Art. 40 • ............................................ .. 

§ ao • As aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos federais serão cus
teadas com recursos provenientes da União 
e das contribuições dos servidores, na forma 
da lei•. 

"Art. 140 • ................ ~ ...... , ................. . 

§ e• - As .contribuições sociais de que 
tratam este artigo só poderão ser exigidas 
após decorridos noventa dias da data da pu
blicação da Lei que as houiter institufdo ou 
modificado, não se lhes aplicando o disposto 
no art. 150, III, 'b'". 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendi· 
mente de que o prazo de noventa dias, previsto no 
artigo anteriormente citado, pode ser contado a par
tir da vigência da medida provisória, no caso de ela 
ser co_nvertida em lei. Entretanto, os mesmos julga
dos sao unânimes na impossibilidade de exigência 
das contribuições sociais antes de decorridos noven
ta dias da publicação da lei - ou medida provisória, 
se for o caso-, que as houver institurdo ou alterado. 

De imediato, Senhor Presidente, Senhores Se
nadores e Senhoras Senadoras, evidencia-se o fato 
cristalino de que a contribuição de que fala a MP 
1.415 somente pode ser exigida a partir de noventa 
dias após sua publicação, desde que esta seja con
vertida em lei. 

Resta ainda analisar a hipótese de que a citada 
medida provisória não ser apreciada pelo Congresso 
Nacional nos trinta dias de sua vigência e set reedi
tada pelo Poder Executivo. Nessa situação, comun
go do raciocfnio de que o prazo de noventa dias, 
previsto no art. 195, § 4°, terá infcio na data da publi
cação da nova MP. 

Trata-se de entendimento decorrente do dis
posto no parágrafo único do art. e2 da Constitulçllo, 
verbis: 

Art. e2- .............................................. . 
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Parágrafo único. As medidas provisó
rias perderão eficácia, desde a edição, se 
não forem convertidas em lei no prazo de 
trinta dias, a partir de sua publicação, de
vendo o Congresso Nacional disciplinar as 
relações juridicas dela decorrentes". 

Logo, Senhor Presidente, Senhores Senadores 
e Senhoras Senadoras, considerando que a Medida 
Provisória 1.415, de t 996, perderá eficácia, desde a 
sua edição, se não for convertida em lei no prazo de 
trinta dias a partir de sua publicação, não há como 
considerar o periodo em que o diploma legal esteve 
vigente, para o interregno de noventa dias exigido 
para a cobrança de contribuições sociais, em vista 
da clareza do § 6° do art. 195 da Constituição Fede
ral. Não há como discutir sobre a data da publicação 
da nova medida provisória, ainda que editada em 
idênticos termos da anterior. 

Assim fica plenamente caracterizado que a 
contribuição social instituida por medida provisória 
somente poderá ser exigida noventa dias após a sua 
publicação, desde que ela seja convertida em lei du
rante o prazo de sua eficácia. Na hipótese de a dite 
MP perder a eficácia por decurso de prazo e ser ree
ditada, o interregno de noventa dias começará a ser 
contado da date da publicação do novo diploma le
gal. 

Cabe agora discutir-se uma questão material 
de importante significação. Pode o Governo exigir 
dos inalivos contribuição para a previdência? 

Dispõem os artigos 195 e 201, § 1° da Carta 
Magna: 

• Art. 195 - A seguridade social será fi
nanciada por toda a sociedade, de forma di
rele e indirete, nos termos da lei, mediante 
recursos provenientes da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municipios e 
das seguintes contribuições sociais: 

I - dos empregadores, incidente sobre 
a folha de salários, o faturamento e o lucro; 

li - dos trabalhadores; 
III - sobre a receite de concursos de 

prognósticos. 

Arl 201 • ............................................ . 
§ 1• - Qualquer pessoa pode!li partici

par dos beneffcios da previdência social, 
mediante contribuição na forma dos, planos 
previdenciários. • 

Ou seja, Sr. Presidente, Srs. Senadores .e Sr"s 
Senadoras, de acordo com o arl 194 da Carta de 
1988, a seguridade social compõe-se de um cionjun-

to de ações englobando os direitos relativos à saú
de, à previdência e à assistência social, e será finan
ciada, diz o art. 195, mediante recursos de duas fon
tes distintas, quais sejam, os provenientes dos orça
mentos da União, dos Estados, do Distrito Federai e 
dos Municípios e os das contribuições sociais. 

O disposto no art. 201, § 1° da Lei Maior, prevê 
a previdência social como de fundo contributivo, isto 
é, a obtenção de seus benefícios está vinculada à 
contribuição do interessado. 

Não é em outro sentido o disposto no art. 40, § 6° 
da Carta Poiftica, acresoentado pela Emenda Constitu
cional n• 3, de 1993. A previdência dos servidores pú
blicos é, também, de fundo contributivo, na mesma sis
temática da previdência social. para tal, o financiamen
to da aposentadoria e das pensões públicas federais 
será feito, de forma parelha à dos demais cidadãos, 
mediante recursos dos servidores públicos e da União, 
aqui também na condição de empregadora. 

A Lei é clara, transparente, inequívoca e in
transponivei. A partir da Emenda Constitucional n• 3, 
Senhor Presidente, Senhores Senadores e Senho
ras Senadoras, os proventos de aposentadoria ·dos 
servidores públicos civis não mais são, como eram 
antes, pro labore facto, isto é, derivados do mero 
exercicio do cargo público, mas uma contrapresta
ção das contribuições efetuadas. Ora, a partir do 
momento em que o servidor se inativa, encerram-se 
as contribuições, cabendo ao órgão previdenciário 
cumprir a sua parte no acerto, ou seja, o pagamento 
da aposentadoria. 

Foi neste sentido o voto dado pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara 
dos Deputados, em 27 de abril de 1995, com relação 
à admissibilidade de Proposta de Emenda à Consti
tuição n• 33, de 1995. Naquela ocasião foi conside
rada inadmitida alteração na Carta Magna, pela qual 
se instituià a contribuição do servidor inalivo para a 
previdência, conforme o voto em separado do ilustre 
Deputado Prisco Viana, adotado pelo Colegiada: 

"Ora, após atender às condições do 
respectivo plano de aposentadoria ou pen
são, não é licito compelir o segurado a voltar 
a pagar pera fazer jus àquilo que já se incor
porou ao seu patrimõnio jurfdico, em matéria 
de previdência". 

Na Sessão Extraordinária realizada no inicio do 
presente ano, rejeitou a Câmara dos Deputados, em 
17 de janeiro, o Projeto de Lei n• 914, de 1995, que 
igualmente instituia a contribuição previdenciária dos 
servidores inativos, sob o argumento de que a maté
ria não estava abrigada pelo disposto no art. 40, § 1° 
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da Carta Magna. Aquele dispos~ivo permiti ria a co
brança de contribuição previdenciária apenas dos 
servidores que, conforme definição da Lei n• 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, é a pessoa legalmente 
investida em cargo público. Assim, como os inativos 
não ocupam cargo público, não poderiam ser inclui
dos como financiadores da seguridade social dos 
servidores públicos. 

Concluida a exaustiva argumentação, chega
•• se a três conclusões elementares e definitivas: 

1 - A cobrança ·ae contribuição social por medi
da provisória somente é possivel no caso de esta 
ser convertida em lei e após noventa dias de sua pu
blicação. 

2 - Na hipótese de reedição da norma por esta 
ter perdido a eficácia por decurso de prazo, a obriga
ção somente pode ser exigida, igualmente, se a 
nova medida provisória for convertida em lei e obe
decido o mesmo interregno contado da respectiva 
publicação. 

3 - Na aluai ordem constitucional, a previdência 
dos servidores públicos tem fundo contributivo, é 
uma contraprestação das contribuições efetuadas e, 
nesse sentido, não é possivel cobrar-se do inativo 
para manutenção do sistema. 

Diante do exposto, desejo reafirmar a esta 
Casa o meu propós~o de me opor, com toda a ins
trumentação jurfdica que puder reunir, à aprovação 
da medida Provisória n• 1.415. Maigrado a admira
ção que tenho pela obra administrativa do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso e independente do 
sentimento de lealdade que me mantém preso ao 
meu partido, não posso e nem devo me tomar cúm
plice de uma violação const~onal. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Não 
há mais oradores inscntos. 

A Presidência designa para a sessão delibera
tiva ordinária, a realizar-se amanhã, às 14:30min, a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 558, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 60, de 1996 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômlcos como conclusão do Pa
recer n• 312, de 1996), que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catarina a prestar garantia à União 
no valor de vinte milhões de reais, em operações de 
Crédito Rural Emergencial realizadas no âmbtto do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar- PRONAF. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 62, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 559, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 62, de 1996 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômlcos como conclusão do Pa
recer n• 314, de 1996), que autoriza o Municipio do 
Rio de Janeiro (RJ) a celebrar operação de crédito 
externo, mediante a emissão de Flxed Rate Notes, 
no mercado internacional, no valor de cento e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos desti
nados, exclusivamente, à redução da divida mobiliá
ria interna do Municipio - LFTMRJ. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 59, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 566, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 59, de 1996 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econ6mlcos como conclusão do Pa
recer n• 311, de 1996), que autoriza o Estado de 
São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo - LFTP, cujos recursos serão 
destinados ao giro da divida mobiliária do Estado, 
vencfvel no primeiro semestre de 1996. 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 63, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 567, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 63, de 1996 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econ6mlcos como conclusão do Pa
recer n• 315, de 1996), que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul -
LFTRS, cujos recursos serão deslinados ao giro da 

· Divida Mobiliária do Estado, vencfvel no 2° semestre 
de 1996. 

-5-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 64, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 568, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto De Re
solução n• 64, de 1996 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econ6mlcos como conclusão do Pa
recer n• 316, de 1996), que autoriza a aHeração do 
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item g do art. 2" da Resolução n• 53, de 27.1 0.95, do 
Senado Federal, que autorizou a Prefeitura Munici
pal de Guarulhos (SP) a emitir, através de ofertas 
públicas, Letras Rnanoeiras do Municfpio de Guaru
lhos - LFTM!GRS, cujos recursos serão âestinados à 
liquidação de precatórios judiciais pendentes, de 
responsabilidade daquele Municfpio. 

-fi-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 57, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1991 
(n• 4.401194, naquela Casa), de autoria do Senador 
Marco Maciel, que dispõe sobre o exercfcio da pro
fissão de Técnico em Turismo, tendo 

Parecer, sob n• 286, de 1996, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável, com requeri

mento de destaque que apresenta. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 28, de 1996 (n• 1.786/96, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que acresoenta parágrafo ao art. 2" da Lei n• 9.114, 
de 17 de outubro de 1995, que dispõe sobre a trans
ferência de Oficiais entre os diversos Corpos e Qua
dros de Oficiais da Marinha e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer favorável, sob n• 274, de 1996, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-a-
PROJETO DE LEI DO SENADO N°138, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
Requerimento n• 311, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 138, de 1995, de autoria do Senador 
Humberto Lucena ·e outros Senhores Senadores, 
que cria área de liVre comércio no Municfpio de Ca
bedelo, no Estado da Parafba, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Valmir Campala, em substttuição à Co
missão de Assuntos Econ6mlcos. 

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 296, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos tennos do 
Requerimento n• 309, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 296, de 1995, de autoria da Senador 

Júlio Campos, que altera dispositivos da Lei n• 
6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo o di
re~o à participação em atividades de estágio, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Laura Campos, em substituição à Co
missão de Educação. 

-10-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 313, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos tennos do 
Recurso n• 4, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 313, de 1995, de autoria do Senadur 
Júlio Campos, que regulamenta o uso da lfngua ver
nácula, para denominações de estabelecimentos in
dustriais, comerciais e de serviços e dos seus produ
tos e dos respectivos manuais de instruções; guias 
de infonnações, mapas, cartas, folhetos, letreiros, 
painéis e toda e qualquer modalidade de infonnação 
destinada ao consumidor brasileiro, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador lris Rezende, em substituição à Comis
são de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às t8h2Bmin) 

DISCURSO PRONUNCMDO PELO 
SR. ROMEU TUMA NA SESSÃO DE 
05106196 QUE SE REPUBUCA POR SOU
CITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, pouco ou quase nada tenho a acnasoentar 
ao que já foi dito pelo Senador Antonio Carlos Maga
lhães e pelo Senador Eduardo Suplicy. No entanto, 
eu não poderia, até por uma questão de foro Intimo, 
deixar de homenagear o Dr. Júlio de Mesquita Neto. 

Ainda nesta semana, na terça-feira pela ma
nhã, vim a Brasnia em companhia do Deputado 
Aloysio Nunes. Por uma coincidência muito grande, 
conversávamos sobre a Faculdade de Filosofia de 
São Paulo, onde grandes professores estrangeiros 
foram contratados e criaram uma das grandes escolas 
de mestres naquela unidade. Lembrávamos que o en
tão Governador Annando de Salas Oliveira, Júlio Mes
quita e outros se esforçaram para criar em São Paulo 
uma das mais modernas e boas universidades, a Uni
versidade de São Paulo: cujo conceito de grande casa 
de ensino uttrapassa nossas fronteiras. 

A outros fatos da história de São Paulo e do 
Brasil não podemos, na era modema, deixar de refe
rir. É o caso do nome de Júlio de Mesquita Neto, 
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com quem tive uma convivência gostosa. Nos mo
mentos diffceis, de aflição, em que eu, como Diretor 
do antigo DOPS e depois da Polícia Federal, solici
tava uma audiência, o Dr. Júlio imediatamente me 
recebia. Ali, ficávamos trocando idéias, como faz um 
confessor no confessionário. Eu safa mais aliviado, 
mais tranqüilo, com decisões que talvez tenham 
COI)tribufdo para minha eleição a esta Casa. Dr. Júlio 
fazia, com equilíbrio, colocações a respeito dos as
suntos mais difíceis da Nação brasileira. 

Lembrava aqui, e o Senador Suplicy o fez com 
grande inteligência, que nas horas d~fceis em que a 
censura tomava os jornais e as revistas, Júlio Mesquita 
e Ruy Mesquita tiveram a iniciativa de contestar essa 
ação, publicando receitas de culinária. Era um protesto 
inteligente e interessante, que repercutiu favoravel
mente como uma postura de dignidade do jornal. 

Hoje, o Senador Suplicy se referiu a isso como 
um grande fator que representou o jornal O Estado 
de S.Paulo. 

Temos alguns poemas, porque quem não co
nhecia Camões acabou se ilustrando, e é interes
sante, porque talvez o jornal tenha vendido por essa 
razão, pelos poemas de. Camões e pelas receitas 
culinárias. · 

Isto era o que gostaria de registrar e vou encer
rar, a fim de que a emoção não me impeça de conti
nuar usando o microfone. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

ATA DA 891 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REAl I?'" DA EM 11 DE JUNHO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 12 de junho de 1996) 

RETIFICAÇÕES 

À página n• 9608, no penúltimo parágrafo da 2" 
coluna, no Parecer n• 303, de 1996, 
Onde se lê: 

- Eeu nome original, por ocasião de sua cria
ção em 1920, foi a Universidade do Rio de Janeiro .... _ 
Leia-se: 

- Seu nome original, por ocasião de sua cria
ção em 1920, foi a Universidade do Rio de Janeiro ... 

À página n• 9637, 1• coluna, na designação 
dos membros da Comissão Mista que vai apreciar a 
Medida Provisória n• 1.4 73, de 1996, 
Onde se lê: 

Titulares 

Célia Mendes 
lberê Ferreira 

Leia-se: 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLJPTB) 

Jairo AziOsmir Uma 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLJPTB) 

Célia Mendes Jairo Azi 
Osmir Lima lberê Ferreira 

À página n• 9643, 1• coluna, na leitura de re
querimento, 

Onde se lê: 

REQUERIMENTO N• 565, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência nos termos do art. 336, 

alínea b do Regimento Interno, para o Requerimento 
n• 555, de 1996. 
Leia-se: 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência nos termos do art. 336, 

alínea a do Regimento Interno, para o Requerimento 
n• 555, de 1996. 

ATA DA 90' SESSÃO 
DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA,:. 

REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 12 de junho de 1996) 

RETIFICAÇÕES 

À página n• 9687, 1• coluna, no Requerimento 
n• 566, de 1996, 
Onde se lê: 

.•. a emitir Letras Rnanceiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo- LFTP, ... 

Leia-se: 
... a emitir Letras Rnanceiras do Tesouro do 

Estado de São Paulo- LFTSP, ... 
À mesma página, 11 coluna, no Projeto de Lei 

do Senado n• 127, de 1996, 
Onde se lê: 

"Dispõe sobre a unificação das vestibulares 
nas Universidades Federais" ... 
Leia-se: 

"Dispõe sobre a unificação dos vestibulares 
nas Universidades Federais" ... 
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Ata da 93ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 13 de junho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Ney Suassuna e Bel/o Parga 

.4S 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães 
- Artur da Távola - Bello Parga - Benedita da Sil
va -- Beni Varas - Bernardo Cabral - Carlos Be
zerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Dar
cy Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo Suplicy -
Élcio Álvares - Emília Fernandes - Emandes 
Amorim - Esperidião Amin - Flaviano Melo -
Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena 
-·· Jefferson Peres - João França - João Rocha -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Ma
rinho - José Alves - José Bianco - José Bonifá
cio - José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Samey - José Serra -
Júnia Marise - Lauro Campos - Lucidio Portella 
- Lúdio Coelho - Marina Silva - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Ouinan 
- Osmar Dias - Pedro Simon ..: Regina Assump
ção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Ro
berto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado - Teotonio Vilela Filho - Totó Cavalcan
te - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - ·Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lis
ta de presença acusa o comparecimento de .67 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. . _ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Jef
ferson Péres procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal 
a escolha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia equiescência: 

MENSAGEM N" 182, DE 1996 
(N• 536196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do § 1', ln fine, do artigo 111 da 

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vos
sas Excelências o nome de José Carlos Perret 
SchuHe, para compor o Tribunal Superior do Traba
lho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Tem
porário, representante dos trabalhadores, no triénio 
de 1996 a 1999. · 

Os méritos do indicado, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do anexo currlculum vltae. 1 

Brasília, 1 O de junho de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

Currlculum Vltae 

I. Dados Pessoais: 
Nome: José Canos Perret SchuHe 
Data: Nascimento: 23-03-50 
Filiação: Votando Schulte e Leda Perret SchuHe 
Local: Porto Alegre 
Estado: Rio Grande do Sul 
R.G.: 401.148.872·5 
CIC:161565520-49 
Endereço/O aluai: rua Duque Estrada n• 120 -

Pelotas!RS 
11. Escolaridade: 
Primeiro Grau: 
1) Colégio SAntanna Santa Maria - Santa Ma

ria!RS -1955 a 1956 
2) Grupo Escolar Fontoura Ilha - Santa Ma

ria!RS - 1957 
3) Grupo Escolar Joaquim Assumpção - Pelo

tas!RS- 1958 a 1961 
Segundo Grau: 
1) Colégio Diocesano - Pelotas!RS - 1967 a 

1969 
Curso Clássico 2' grau (completo) 
2) Colégio Diocesano - Pelotas!RS - 1970 a 

1971 
Curso Científico 2' grau (incompleto) 
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1981 
3) Colégio Diocesano - Pelotas!RS - 1980 a 

Curso Auxiliar de Escritório 2° grau (completo) 
Curso Superior: 
1) Universidade Católica de Pelotas!RS- 1981 
Curso de Ciências Contábeis (incompleto) 
2) Faculdade Reunidas de Bagé - F.U.BA -

Bagé/RS-1981 a 1983 
Curso de Direito (incompleto) 
3) Faculdade Ritter dos Reis - Canoas/AS -

1995 
Curso de Direito (cursando) 
III - Atividades extra-escolares: 
1) Ex-Escoteiro do Grupo Uirapuru - 1957 a 

1968 
2) Ex-Escoteiro e chefe do grupo lguassú -

1969 a 1980 
3)Escoteiro-chefe do grupo ltaipú - 1981 a 

1984 
4) Presidente de honra do grupo escoteiro ltai

pú a partir de 1984 
IV - Atividades Profissionais: 
1) Cooperativa de consumo dos sub-tenentes 

de pelotas/RS - 1984 a 1969 
2) Lojas a principal - Pelotas!RS - 1970 a 

1990 
3) O. RAMA - Com. e Representações Lida 

-a partir de 1990 
V - Currfculum estudantil e sindical: 
1 ) Diretor da União Pelotense dos Estudantes 

Secundários - 1966 a 1968 
2) Diretor do Grêmio Estudantil do Colégio Dio

cesano - 1967 
3) Secretário Geral do Sindicato dos Emprega

dos no Comércio de Pelotas!RS - Gestão 1957/78 
4) Presidente do Sindicato dos Empregados no 

Comércio de Pelotas a partir de 1978 
5) Juiz Classista representante dos trabalhado

res na 2"J.C.J. de Pelotas!RS -1980/81 
6) Membro do Conselho de Representantes da 

F_ecleração dos Trabalhadores no Comércio do Esta
do do Rio Grande do Sul a partir de 1976 

7) Presidente da Federação dos Trabalhadores 
no Comércio do Estado do Rio Grande do Sul a par
tir de 1984 

8) Membro do Conselho de Representantes da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Co
mércio a partir de 1984 

9) Diretor de Assuntos Trabalhistas e Jurídicos 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio a partir de 1986 

1 O) Conselheiro do Serviço Nacional de Apren
dizagem Comercial - S.E.N.A.C.IRS - a partir de 
1984 

11) Conselho do Serviço Social do Comércio 
SESC/RS- A Partir de 1984 

12) Membro da Di reção Nacional da Central 
Geral do Trabalhadores -CGT 1986 a 1989 

- - 13) Presidente Nacional da Corrente Sindical 
Classista - CSC - A Parti r de 1989 

14 j Coordenador Estadual da Corrente Classis
ta esc A partir de 1989 

15) Conselheiro do Centro de Estudos Sindi
cais - CES/SP - A partir de 1989 

VI - Cursos realizados: 
1 )Curso de Chefe Escoteiro promovido pela 

União dos Escoteiros do Brasil - 1973 
2) Curso de Chefe Escoteiro Sênior Promovido 

pela União dos Escoteiros do RS - 1976 
3) Curso de vendedor promovido pelo Se

nac/RS - 1971 
4)Curso de Gerencia Promovido pelo Se

nac/RS - 1972 
5) Curso de Psicologia de vendas promovido 

pelo Senac/RS - 1973 
6)Curso Residencial de Orientação Silidical do 

Instituto CuHural do Trabalho ICT São Paula-1980 
7)Curso de Orientação Sindical promoitido pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Co
mércio - Brasma - 1981 

8) Curso de CIPA Promovido pela Delegacia 
Regional do Ministério do Trabalho de 1982 

9)Curso de Educação Sindical do Instituto Cul
tural do Trabalho- ICT- Pelotas!RS- 1984 

1 O)Curso de Orientação Sindical do Instituto 
Cuttural do Trabalho -ICT- Porto Alegre/AS -1985 

11) Curso de Dinâmica de Grupo Promovido 
pela Federação dos Trabalhadores no Comércio do 
Estado do RS - 1988 

12) Curso de História do Movimento Sindical 
Promovido pelo Centro de Estudos Sindicais - CES 
- Porto Alegre - 1989 

13) Curso Internacional de Formação Sindical 
da América Latina Promovido pela Federação Inter
nacional de Empregados e Técnicos - FIETE - San-
tiagoiChíie.:..; 1989- - ----- --- - -

VIl - Seminários/Fóruns/Conferências: 

1) Seminário Internacional sobre Direito do Tra
balho na América Latina Promovido pela Federação 
Internacional de Empregados e Técnicos- FEITE
São Paulo- 1986 

2) Seminário Estadual de Juízes Classistas do 
Trabalho - AJUCLAIRS- 1982 

3) V Seminário Sub-Regional dos Trabalhado
res no Comércio, oficinas e Empresas Privadas de 
serviço promovido pela Federação de Trabalhadores 
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Latino-Americanos do Comércio, Oficinas e Serviços 
-São Paulo- 1991 

4) Seminário sobre substitutg processual pro
movido pela Federação dos Trabalhadores no Co
mércio do Estado do RS - São Leopoldo/Bagé/Porto 
Alegre- 1991 _ _ 

5) Seminário sobre previdência social pela Fe
deração dos Empregados no Comércio do Estado 
do 'RS - Porto Alegrelljuf/Pelotas/Novo Ha.mburgo -
1992 • . 

6) Seminário sobre Neoliberalismo promovido 
pela Federação dos Trabalhadores no Comércio do 
Estado do RS - Novo Hamburgo/Caxias do Sul IPe
lotas/Rio Pardo/ljuf- 1992 

7) Seminário sobre sistemas e forma de Gover
no promovido pela corrente sindical classista da 
CUT- Porto AlegreiRS- 1992 

8) Fóruns sobre os Direttos Sociais e Funda
mentais da Constituição Federal - Brasma/Porto Ale
grelAS - 1 988 

9) Fórum pela Derrubada dos Vetos à Polltica 
Salarial - Bras ma - 1991 

1 O) Fórum de Dirigentes Sindicais do Pará e 
Amapá Belém/Pará - 1993194195 

1 1) 8• Conferência Nacional de Saúde - Brasí
lia- 1988 

1 2) Conferência Estadual de Saúde - Passo 
FundoiRS - 1991 

VIII -Encontros/Congressos: 
1) Ao V Encontro Estadual da Classe Trabalha

dora- ENCLAT- 1981/1985 
2) Encontro Nacional das Federações de Tra

balhadores - Brasma - 1984 
3) I Encontro Estadual dos Comerciários do RS 

- Santo ÂngeloiRS - 1984 
4) I Encontro Inter-Estadual de Comerciários -

Florianópolis/SC - 1984 
5) Encontro sobre Relações Coletivas de Tra

balho promovido pelas Federações de Trabalhado
res e Empregados - Porto AlegreJRS - 1984 

6) 11 Encontro Estadual de Comerciários do RS 
- Pelotas/RS - 1989 

7) 11 Encontro lner-Estadual de Comerciários -
CidreiraiRS - 1986 

8) I Encontro Nacional de Federações de Tra
balhadores no Comércio promovido pela Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores no Comércio - For
taleza/CE - 1 988 

9) 11 Encontro promovido pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio - Rio de 
Janeiro - 1 990 

10) I Congresso Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio- Bras ma -1981 

1 1 )I e 11 Congresso da Classe Trabalhadora -
CONCLAT- São Paulo -1981/86 

1 2) I Congresso Nacional da Central Geral dos 
Trabalhadores- CGT- São Paulo- 1986 

13) I, 11 e III Congresso Estadual dos Trabalha
dores Comerciários do RS - Cidreira - 1987189/92 

14) I e 11 Congresso ~~acional da Corrente Sin
dical Classista- São Paulo - 1988190 

1 5) VI Congresso Estadual da CUT - CE
CUT/RS- São Leopoldo -1991 

T6)1V Congresso Nacional da CUT- CONCUT 
- Anhembi/SP - 1 991 

1 7) 11 e III Congresso Estadual de Trabalhado
res Comerciários da Bahia - Salvador/BA- 1993 

18) 11 Congresso Nacional dos Trabalhadores 
Comerciários - Brasma - 1 993 

Homenagens recebidas: 
1) Medalha de Honra ao Mérito do Colégio Dio-

cesano de Pelotas - -
2) Menção ao mérito recebida do Sindicato dos 

Empregados no Comércio de Erechirn/RS - 1 984 
3) Menção honrosa recebida do Sindicato dos 

Empregados no Comércio de São LeopoldoJRS -
1987 

4) Menção honrosa afixada na Sede Social da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Co
mércio - Brasma e na Sede Social dos seguintes 
Sindicatos dos Empregados no Comércio: Santo Ân
gelo, Santiago, São Borja, Rio Grande, Novo Ham
burgo, Canoas, Santa Cruz do Sul 

5) Título de Cidadão Pelotense- 1994 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

AVISO 

MINISTRO DE ESTADO 

n• 498/96, de 7 de junho de 1 996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 358, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miran
da. 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 86196, de 1 O do corrente, comunicando que 
rejeitou o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 123, de 1995 (n• 4.645194, naquela 
Casa), que attera dispositivos da Lei n• 8.436, de 25 
de junho de 1992, que institucionaliza o Programa 
de Crédito Educativo para estudantes carentes. 

(Projeto enviado à sanção ein 1 0-6-96) 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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PROJETO DE DECRETO LEGISV. TIVO N' 44,DE 1996 
(W 168195, na C<lmara dos Deputados) - · 

Aprova o ato ~· outo>:'~& ~ra1aal.o t. 
RÁDIO ALrE~liA. DE a.LÇAtiO t.TDA. para 
.xplora~: sar.r1ç:o de racl.tQdJ..tuaJ.o ao
nora .m rrequinc:z.a m.odulaa. na c:z.d&de 
c1e Slo Joa• do Calçado, Eatado do 
Eapl:c"l.to Santo. 

Portazo.1.a n• 20,, da 26 c1e ou~ubro de 1919, que outorqa 

~aa&o III Rküo Al.t.E"Oaa de C.lçado t.tda. pan. opplon.r, 

pelo praza da 10 (.,_z) anoa, •- d.l.re:Lto de .xcluaJ.vi~. 

aaC'II1.QO c1e rac:U.od.ltuda aonora - t~..,_e.t.a .oo:tulada ~ 

~ .- Ao Jo•• do caJ.ÇIIdo, J:atado do r.apir:Lto hnto. 

Art.. 2• - t:at. ~to lequlaUva ent.n. - viqo:c" 

c1eta de aua publ.l.c::aç&o. 

MENSAGEM ~ 751, DE 1989 

llo. t.an10a do aztivo tt, ineieo x:n, co:abin-.48 
~ !J 1~ . .ta iorti.fD- l:l,l .. -:.\1• ·j:o:Jl,&':li'!:pi,cb J'o4u~. tenho • Jilon ... 

~· t.• ·~.~ar,l apz:~:!.ad~ ~o Cont;reno lf11C:;t0F~Al, acc.-pant.a-
4o .S. ZllpOdCi<ll "- ,.,t.ivoii do S.DtiOC KinhtJ:G da •at.-do da& 
''c~i~c'õea,'o :.to conât~ 4i ioOrtll'ia "' .. 2u, _de_. 21 ,. 
ovtU~ de ltlt, FUblicad& IUt Diirio Otic;hl. 4a UnaMo de . 41• 
:z;J.. de ,d;et:!:l:oo 4G UI', ciue' •ov.tor•• P,.r.i.-•&li W .ao1o ·Ma
,u,.~.CAt.ÇmO.l.l'm., ~ •IIJI~~r.u-1 .pelCJ praN·; .. 1•·· (t .. l 
&ft;C!:.._. Hc.tl1:f.;UG .cU' excluuv1ctu.• ••n1oo .... red~

~· ~~~1.1. ~-l~t M .ri .... d.i ~.Jo•l' •.• .. -cal .. 

~·~:'!' l:ata4e': ~o z.,tritcr·.~-..tQ• ... ~J.:,, , .. ·. · .:; .· . , 

·-=--~·.:::,·~.· ;~;~.'~~--·:.~~1~~!~:-~ .. :01. ~.:.:·.:~,.. ~t:• -~ .. -~'!'· 
.. -~- -~-· .. ·~ . .;'·~-~i,::=~.~: .. ·; .... -.• ~ .: ...... 

""'"" " .. , . .;. .,.,.,, ·''~···uf·_:· ~t*'../4 ... :-.· ... ;~·~ .. ;/~ .. ~~~/R~. '~~. 
't'&:n:·~ !:'\>!:::>i:~ .. --~~ .... -: •' .. .. ·" '· 

,",. -~.· ,~-:.:, ! ;. !'!> A .. H<:. " ~0111~ .. • , \ ':!-'> 

I":JJIS'I:$ 'tJ! JC'Pl'"fOS"'"'~1!11'9! nz:n !J*~~;.D i~ • 
DO SD!fCIR UrriM'IO D'l': !3-:'lllC' T.d C:CI'J"ftCt.ÇC!D. 

Z.C.leat:.lu~~ ~ô:r::~~-~='·1.',-,e_.~ica· 
. .,_ _,u::-Dd~e41 - U at:r~ J.et'&:'" • =-t. 

pl.-tue. -t.idall • ••te :.!al.eelrie. aett~~l. • pubU::~ 

~i: r. ~~~1~al!11.!;,=' .!!~.J-!:~1==-~-~ dl!ft 
"" são .lo•~ do Calçlldo, !:1-::a!: Jo aph·u.o lanto. 
2, :lo pr&:o ••t•~:a.Jc14o pela lai, aeo:rJ"e\1 .-per . .t.s 
& ltADIO AL'l'EOOSA Lll: CAt.;.\DC L;..:.. 

), , ..... tld::l O &ll.,ll.t,o &O &~ ~~ 61'1JiDI C'~~C'i'& 
taTI.taa 4eate JUniaUI~:io, •• c::.:l~a fona ne a&DUdG di <(:.11."; 

~~=!:;i:~:;~~.~~!= ;.J~~:;~·~==-P~ro-~~t~H 
•1peclfica. cllr ~:..Uotituio. ~ -
•· lia•"• ecnm.roti•;-1 •t•ta 4a -.udade 'll!'l n 
1\UiUe- (qu&ill:O- -:1110, I &JCI:".IIÇ- dD l&l' .. lÇO objeto do -~ 
til• taflho a hocue ela e:-.ca:!l'.~= e asa ... ID I ele• .. • cana1do.:'i 
<;&<> de \loas• ExOiloiTI.cl.e. anC:W.:l-...TI.4o .. _.u.-. da IHIYiH ao C-:.:0: 

_;;::::.:~~'~:1 : ::~~::~3-=ia:~--t=• :cJ!~- ~:.11~~t 
ÇiiiO 4o Cofl"'l'eiiO N&e10C'l&l_. ll& :J~ do p&l'"l'afO tei'~I.I"', Q 
uti•o 22-l, .S. COn•Utou.-;-. 

-- a Yo.GS& !:~1-cie .U .... t .. - ~~ 
.... ,..,~ .. '""''~-"~ ~7 f-f.?i~ 

~-: ~ edr.c1 113~bl· j 

,......, .. ,.._. 201f " , - 26 ~· Ollt;.u.l'tf' ... IH t 

O Ministro de E1tado >1a1 
~.....;lc:~•· 11:a&ndo 411 atz-1btd.ÇÕ•.- ~· IJ'te eottf•n• o uti<;O lll' do 
llncro:LO ,..q.. 70,566, 4• li de *f:J.O >!c U?h • I!' a:rtt;o J2 do lla'JU1.&...., 
to d<•• servt o:;: o• <Se ltlloUOd1 ful.:oo, c.o. • r•ct.:.o:;:ao dade ~lo DO>:T'lt.O nil' 

:!õ~~~o ..,~ 2~~ d!,~ô'G~~~,U,~;~Jtr::t~~~" o.;. /i;~ ~~:!"~nata do 

I. • Ou.toi'<JII' ~nJ.aaie I Wto AL1'Zitfi(»A 1Z CALÇADO !.T!lll., 
pu:& e:r.plo~:&l', palo pl"aso 411 lO (driiiSI • .._, ••• dinl.~ <Se ••c:lo.an·!_ 
U.S., I•I'V1ço da n.S1ocl1fuaio aonOI'fl ,.. f~:eqUncla -ul&d.a, 11& cioia 
de o:t. sio .lõd do ea~...so, -.:•t.-do 4o Elpbito saato. -

II.'• A pualaaio Ol'& Ol1tcii'1Jit.l ~:•ger-ee•t pelo C64110 !lua! 
l..tro do 't'llleooa,.ic&ÇÕel, 1•11 etlb&eq0.TI.ta•, UOJ\Ila..,.t- • ®r~<;:! 
çõe1 &aii>N~ po~l.a outol'•..,_ .. s~&a propOsta. 

Iii:X -; ••ta pli.t.ia1;. ..,..,;.c. prodt.P:1rl et•l tD• l••"'u ap&a 
41-UIMI'&Ç.O do Cofl<ji"Sa- IIIIG:Ipa&l", na tos'- do U'tl90 :UJ# ~d'f't&to;o. 
t.el'celro. di c-st1t~:<lçio. 

zv ~ hU -.cM:t.uJ.• •l'lt.:r• .... s.- •• .seu • ... ;Nblicaçio . 
• ;_~ :':.; _#_ •• 

·"'·· Ar.(IIIÓ-c:uw:ta,r'~ 
. . cP~A.-C(7. 

,. ·:-.••~ •') _ '•·-'• .( .r.'. J./ Jl-o: · • . . . ' . . . 

4 .. ~ll0 Y 

1~~'·····"" ... "" '""""'" ~ '""""'~; ... .... - •ou a,_ ..... o c-:. ••••• -MI •••• • •••· 
•• •cnu 1 

I 

ANT<llrtO SOIIGU DI!: fli!:%l:MDE 

JOSE VIEIRA DE RCEIIDC J'trniOII 

~~=~~~Lf1~»1o•~,c~-~~i~~~""~I!~c~•~:~ ou ! 
I ........... "_ ... - .......... -· .... ' 

t.:n'ONtO 110ac!:S O!! lt!!ZEN!!Z C 12, 5l I 

J'OS! V'IZIItA OE UUlCDZ JD!UDII. (l2,5ll 

JOS! ANTONIO JI.LMEIOJI. l"III?:M'1:!!L (12,5l) 

FUNCISCO JI.LJ"Il!:DO LOBO .:rtJMGEJ: (U,Sll 

o\LCDt.U. LOPES PIK!ttt!:L tl2,5ll 
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I 

TC l l"l"TIICUUI ll OliTIU. COfiiCUDID•&IIt_. 0V I"(IOOIUIOIÃ•o4, 111• 1'11'0 DC UINIÇD 
1111•• I.OCIUD.D( 

tf•nfl..,. aóc1o 1nt•'fJ"I o CiU&4E"O •oc1etirl:> d• outras 

Conceii10n.il'1•/l'e1'111111onh 1.&. 

lP;:: ~~~-::,;"'T!-:--=·ou~ . .:~:.:z:T~.:.;:: 
NÁioU U 1111114 I.OCAUOolM. 

O• D1retol'el nlo lnte'fl'&a o quldl'o de d1r1qantel d• 

nanhua& outl'& Concotlsionária/Penuaa1onirta, 

~ 

Tl~t!P(I 

. ~ 
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!r'· "·~,;.; .. ~.;;.;.,;;,;.~.;;.;;,"~,;.~;;;.~, ~"~·:·-~·:~:·~ .. :,·:·: .. ~~;·E /3·~·-~t}f~~~~-~t ~11 

"'&0<1 .. 1101 AUlllld - ~-

IIITIII& '"~dl .... tl ! - _h ÕT~ _j_ 

IU•ttteuru•~ ?' '"'~ oc ••o•"AIIIAçJ:o o•••o.-'iiii,UCNTI. " U••r 
l[,o."ijro•u l UUl.l'lllTU IUIC:IOUII 

lt~-~ ~".~'- .. - .. ··H ,.; ............. oooo•o M ..... <0 •Ú1>U 

• r r~~ •o IW<;'l.iio Eco:néoi61 !.lt<~du.a1 

" 

•t~p"'"·' <'I rln! ..Jo dhrouo nc:'ltU ~on.JLti><>!l. cnt<"n<'C'"I<' tQII'In re-111ro 
,Jo;- rros:r~"':t..;ioo DlârLa .W coa~sor:o .lc ,,,.,hn.ll ,·,..~;,., "I"C'TÍo,Jn .)1;0 

tc:r.ro de truns•l~~ao lntntcrr•'!•to, .:f'"'J•TC"tndl..!l' cnt~ -• ent'l'~d~ 

no <~r ,13 c~t:<(:io. coincLdentc 'a• o i11Íd<' .Jc ~"·' rrns:r:t"'"~~o h:. 
b1TU~I c o tênuno ,J.o.s trJn:'l•i:'l~iic~ oH• I'C'TCn,T;o, colncidcntc co;;; 

~RCC'TTaiiiC'Rto Jc:ssoa 01<1~113 rro::r . .ro:o~:ou. 

~ 07 /19 
, .... ' 

~z;;. _~ .. .............. -, ..... ,. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO 
aJ7"'UUC:A n:DDUDTVA J)() llMm .... 

Titulo IV 

DA ORGMIZAc;AO DOS I'ODERES 

C.pitulo I 
DO PODfJI U>GISLATn/0 

ArL 4t. E da competênc .. uclusive do Congresso Nacional 
I - ruolver tkf•rntrvamence sobre tratados. ec-ordos ou 

ates •nlemaciOf'laiS que acarrrlem encargos ou comprom•ssos 
gravosos .a patrll't'l6nto n«K:lnal: 

I - autonur o Pres6dcnte de Republica • decl&rar guen"L 
a ce~brar a paz. a perm1t1r que forç:•s ~tstro~nge1ro1s tranSitem 
pelo terntono nac~l ou nele permaneçAm temporananente. 
reswtltildos os casos previ~s em k!o• complement.lr. 

11 - autorllar o Pres1~ e o Vice-Preswiente da Repu
blica 1 w ausentarem do P11s. quando 1 ausenc .. eacedet I 
QU1Nf! diiS~ 

rt/ - aprovar o escada de defesa e • .nte_N~ção federal. 
autoru.ar o e<;.tado de ilbQ. ou suspender qualquer uma desws -
medidas: 

V - sustar os atas normatNOS do P~r &ec:utl'o'O (lU(' 
exorbotem do podet regulamenLir ou dos l1m11es M de~g.sçllo 
leg11Jai1VI; 

V1 - mudar temporan.mt>nte w.a sede: 
VIl - fixar ldénttca remuner~.tepatl os OepuudoS Fedrt

ra•s e os Senadores. em cada leg1st.tura. pari 1 sub~e. 
ob-..eNado o que despoem os arts, 150. H. I ~J. III. e 15>3. i 
2 .I 

VIII - fixar para cada exercKio financelfO 1 N!m~AÇ~ 
do Pre:.odente e do VKe·Pr~~nte da Repubhcl e dos. Jlo\lru~ros 
de E:.t.Jdo_ ob~ntoldo o que d•~m os •rts. 150. I. I!)J. •· 
e 15J.l2,1. 

IX - 1utll)lr ~e as contas pr~:itldds peta ~ 
dent~ da Rept.lbiiCa e il)tC'CIIt os rrlltonos 'IObre a eJIKUÇIIO 

dos pLII~ de prmo: 
X - fisul~ e concrc:Mt. dirf!'tamt!'nte. ou por ~ 

de suas Casas. os .. os do Poder Exec:utWo. indu~ os da 
,.drM\isU.çio ~ 

XJ - zelar pela prewrv~io de sua com~tl!onc..ale-gisl6trol 
em ftce da altlbl,.nÇao normativa dos outros Poderes~ 

XI - apreci.ll 01; atos de- concessio e renovação de con· 
c~sWo d~ ~m•ssoru de radiO e te!e'<'•wo; 

XJI - ~tsc:olher dcHs ter.,os dos m~mbros do TnbuMi de 
Conu;s da Un~; 

'lN - 1prov1r •nJciatNas do Podef &e<:uuvo refcr~es 
a atmcUdes nudrates. 

)lN - •utoril:• referendo e convocAr pleblsc:'llo. 

XVI - ~utorii:Ar, em !erras indigt"nas. • explor•ç~ e o 
.-pfOW!'ItMnento de re-cursos hldric:os r a ptosquisa e lavr• dt' 
rtquez.u m.ner 111;. 

XVI - aprcwar prev•amente. 1 Ahenação ou concesWo 
de terr.s pubbcu com arei supenor 1 dots rrnl e qu.nhemos 
hect&res. --

C.pitulo I 
DISPOSK;AO GERAL 

Alt. 223. Compol• 00 - ~ outcrgor • -
concnMo. ~issio e aulofUç6o .,.,, o ~o ~ '-~· 
fuMo tonera e de 10n1 e m.gem, otnc .. .oo o pn"CipD da 
~dos-...-.póbhc:o.-. 

I 1• oc_..,Hoclonól~•olllonoi"GGdo 
.-t. 6C, ff 2'" e 4•, a COI'UI' do receturne,_o da llki g m 

I 2' A --k>doconcoss6o ouponnlsModep<n
clert ... _.., .... no-·-..,._ do c-
Noc>onll ..... _..-

I :!' O.., elo ouago ou..._., -.pn>duori 
-logalo--..lodoCong<osoo--. nolonno 
dospo<lg<--

1 ... 0C.kt .. 4kl*>dlccnces6oOUpe11hi1Mo,__, 
clo_o.....,.clop<ndede-judó!:iol. 

I 5- o ptliiD • COIPCC:dlo ou _prtmiulo llef' •• da 
llr'IOI ~- ernil.lolas de ridio t!' <k q..nze piiii8S de~-

...........•.•...•..•.........•..••.•...... 
····-····································· 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1996 
{N° 19019S, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o a to '1\1• r•nov. a _ eoneaaai.o 
da RADIO CIIAHONIX LTOA, para explorar 
servJ.;:o de rad.J.odl.!ua.lQ sonora -
onda mo.dl& na e1d.ada da Ho9'J.-M.l.%'l.:ft, 

Estado ~ Sl.o Pa10l0. 

Art. 1• - Fica .aprovado o ato a ql.ltl •• -· re!era o 

O~to a/n•, da lol cW daz-.t~ro da t99ol, que renova, por 10 

(dez.) anoa, a part1r da 17 da ao;~oato dA l!õl87, a eone.aaAo d.a 

~o ChatDoru.x L~. p.-.~~:a axploJ:"&I', •- d.ira:a.to da 

exclua:t.v:LdacS., aarv:a.ço da racUodl.!uai.o aonora - onda mMU.a na 

cidade da Moo:J.-Kirua, Eatado ct. Slo &'auto. 

Art. 28 
- Eat. ~to l...,l.alativo antra - Vl.'JOI:' na 

c1&ta da aga publicaçAo. 

MENSAGEM N" 1.210, DE 1994 

~ McmbraiOO~Nidoul. 

NC* ~ do .U,O oM. 1DC110 XIL a~~~~...._ - o I t• lio lrtlp :1U. da 
CQBal_........_.._lapnd.lçtlt·V-~~-EIIpllliçlodl 

Meti- do ScU:w, MlaiEo. l!mdo .. c, o----~ . 14. 
dt:~~e~Ubn:ldc 19M.~.,_., a~ â IUilo o-.u, LIIIL, ,.n 1qlllonr ..... di 

ndiodif'lllla _.._ --.ID6rü.u.cidldB di Mosi·Miri& Elllllo* SID ..... 

~ 27 • dtz-1"0 ~19M. 

L:O.l11" ll!O 

SubmtUo • ·~oH \'- !ll:tiMcl& e iac'-~ .~ n• 
UlM.tMl'-147.- ot•• RMIIIC~ W&..c--.M _....,. ..... IMII'IIIM-
- ooMI• rnftla. ... C'kl ...... :'lotol .. ~un.. E.o-., ... SAe .............. .._,. .......... .......... -~,... ....... _ 
1. UpMW..M_.._......_......_.__..._ • ......,. _.,... ........... ~-.. __...._~.--..... ,.,..,.._._ 

J. ~~~~-·f!IUIPole ...... ~ .. __......- ........ -.. _ 
.&. _..._ __ .tJ"•.n.lUU(".-.-.,,._,..__.._P"'"'i_ 
deltw. ~ .... titlllorlçiiiiM c....- Nlidlllll. ,_. .... ,..,....- ,......_ 1 ,.._ ............. ~111---,...... 

-
,,;,Ksroo 1 . 
~·~.!~ ---- -· 

j urilio de !996 

Dl!':''lli:TA:. 

M-I"Pka_...._M ...... _•.n.lJ,IJ".""l.M_.I.ll1, •n••lfOIWM 
lto.,.,. ....... _.,..... IT • ._-MI,..,,I~-~~ILUII. . 
.--.,.~ .. ,.. •• 1 •• ....-..,m ..... _....,_.....,. ..... -.... 
~~·~··--·I"'L .......... ~ ... I··-~HI""- .... -.-.......... ~ ....... ......u--.- .......... cW ...... 
,...,......, l!auN ... SAio .... 

......... ..... o\._.... ........ .......,..,..,_,._,. • ..__.,_ 
- o.cr-, npr ..... ,_c..., ........... T 1oN1 .....,._ •-- Nt. :r liM----,...........;,... .._,.,.. .......... • c...,_ 
~--Mil"• ... wac.-..... 

l"'iSTRr~n::"iTO P-'RTICt'L"-R 1.11. .#ot.:IEtl.ÀCÃo CONTRAn'AL DA RÁDIO 
CH,-'\fQ:"iLX L T~A. 

I·PREÁMBL"W 

Pelo prc-senle mstn~mento pant~ulu. GE:"iEZIO DOMICIANO TtODO~O. 
brutlctn;l, e.uad~;~. rad:ill!:itL. n:Siden1e e doiiU~Ihado na CH:Itde de Mog, CNaçu, fst:.do de s;..::. 
Paulo. a .l.•eruda Hllmber:o_ de_ Nencar Cutelo Banco, 11l , portador ~ Ce:.J.!: d:: 
ldenudade RG :f 6 058 :::94-SSP SP e do CPF<MF sob :f 317 S03 ~4S-Sl e ~1ARL\ Lt'C;:,\ 
FERAARJ:"il DE ABilEU SA:'dPAlO. bu.st!CU'a , eas~da, profe~son. restdente e do:n::~:1ó 
na ctdade ~fo~ ~!.mm, E$tado de Sio Palllo, a Rua Áutea, 4S6 , por.&:!ora d.!. Céó:a ~~ 
ldermd.ade RG n• 4 JB2 69S·SSP/SP e do CPF·~{F sob n• 329 171 301-9'1, ur.~c,:.~ s,:.c:os 
componentes d.a RÁDlO CBA:'dONIX LTDA. soe~edade por cot:.s b rcs~or.s.lb:l.:l:.:!.: 
l:=u.da. com ~de e fOro na Cidade de Mog, Mmm. Est&do d: 51.:1 Fa<Jio, 1 oi.ve~o~;i.a !.u~ 
QQ:l.Z.llga Ce ,t..moedo Campos, 28, com lnstNmento de Contruo So:talarquJ\'nlo na .flXESP 
sob n• lS 203 167 073, em sess.lo de 18 06 15 _e uluma altenç.lo c.onus~ r~gt!õ'".rada soJ n" 
147 7 .. : 94·1. em s:sao de 05 10 94, resoh·e_m, de comum e p:eno acc:do, al:~rar o cor.tn:o 
soctal, delibertndo e con~encro~o o seguune 

U-DELmERACÓI:S 

0.1. Tit-\NSFOS..\V..CÁO EM REAL E A.L'MEr-.-rO DE CAPITAL SOCIAL 

l!.l.l.Com o advento do novo padd.o monetino naetonal, o eap1tJ.l I.:Jcicl d& empr:SI que era 
e:t:presso em cruzettos reau, ville !!.tZer, cr..s;.o 000,00 (no~Ll ri'til Cruz.tLtos ru:s) . 
rraruform.ado em fC-lU, bem como C.'tl razio de sua clevaç!o, proverueme da c:mta 
··RfSERV ."-S DE CAPITAL" . pc.sa a ser de RS9 000,00 (nove nul reW) c o valor ururino 
d.a COII pu~ .1 ~r de Rli,OO (hum real), 

U.l.l.Em con.sCljl!êncra d.a tran:formaç.lo em real e do aume1110 de caprta! sc<.:al. 6.c.a 
modllieada a Cl11.tsu!.a Oec:una do Con~ato Socra!, que do_ravinte obedecer&, a segu::-.:e 
rcdaçlo 

"'CLÁUSULA DÊCL"'A 

O C aprta! Socr.al e de llS9 000.00 (noVe nU ruu) , representado por 9 000 (nove m:l) coas, 
no ,alor de RS 1.00 (hum re.tlt cada uma. subscnto e totl.lmcnte Ullegn!J.za4o pe:O)S socros ~ 
scgumt! fortNI 
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COTISTAS VALORRJ 

TOTAlS:· 

PARÁGRAFO L~ICO 

De acotdo com. o .lfTISO !" "•n linc''doOccrtto 370&, dr !O d:: JZ."'eii"O de 1919, ~ comu a 
respons,ab•l•z.a pel1 rot~•dldc do upnill JOÇI;ú R 

0.2.· l'ermzne<::em e:n ..,,,.. n dcmau ~l1usu.lu do comruo de c:o~UUN~çlo t ::'.lU al!L."lçt!es, 
que nlo tcM1111 11cio m<.ddiudou c~ pressa ou •mpl•t•tamenlt pot C:Sit tiii~UJ:o 

E. por cstuc:m M plma ec.ordo G04I a diuw'l,;. ~n •'t~L 
fimt:tlll O p!CK!IlC lnm\lmentO an J(tTa) vt&S de li\ld fgmu, C taar , ~ prese~ dtJ 
testemullhu lbliKO nomc&W 

MopMuun,OldeJ\IlhQoâiÇ9S '..J$1' 
- ·····•· •••. C 

(_, .·.· ~"ko~.._,.,. 
( ~;JO DO!V".JClAJ'(O TEOBO&tQ 

~~~US~\tPAIO 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO 
aEPtlaLicA n:DDUa'IVA DO 81UUZL 

I lU 

············································ 
Titulo IV 

DA ORGAI'IIZAç.\0 DOS PODERP 

Capitulo I 
DO PODER LEGISlA Til/O 

····························•··•··········· 
$efMIII 

0.• Atrlbulçõu do C~ ffM'/otgJ 

- I - ~~r ckfll'\ltivMnentr sob~ tratados. ICOfdos ou 
MO$ ~IOC'IIIS que Karreeem encargos ou compron:u-'~ 
griYOSÇIS 40 paUilnÓniO NCIOI'Ial; p 

I - autonur o ~sidente ~Ui Republicai dedar.1r guerra. 
•- celebrar 1 pu, 1 permmr q~ forças estrangelfu transitem 
pelo temtoriO nac'IONIII ou Mie permaneçam temporanamente. 
reswlvildos os cases prevnotos em ~~ complemenWir: 

• - autontar o Pre'S1dente e o Vice·Pre~te di Repu. 
bhca 1 ~ ausent.rem do Pa1s. quando • ausenc~ «ceder 1 
qu•nze dla$: 

IV - aprovar o eSLJdo de defesa .e 1 •ntervençio federal. 
autoruar o eSI~ de Slt)Q. ou :s.uspendcr qualquer um. cksws 
medld.ts: 

. V - sustar os atos normativos do Poder ElcecutNO ,que 
eaotbttem_do poder regl.á&mrnr.r ou dos l1mttes dto dtoJegaç-ao 
leg•st.Jt...,a: 

\11 - mucW tempor1n.men1e SUl sede: 
~ . - fiur idtont~a remuneração para os Orputldos F~ 

rals ~ os Senadores. em cada legisloal:url. p.~ra • subsequenle. 
obserwado o q~ dispOem os afts. 150. I, I ,3, IH. e I ~J. I 
2.1. 

\IIII - fiqr p.ar.Í cada exerciCio r10.nc:rito • ~uner~,io 
do Prt~ence e do 'JICe--Pr~ cM ftrpubiiCa e dos Mln.'Mros 
de E~. ob~ltdo o que dlspoem os MlS. l50. I, I~J .•. 
el,l.i2.l 

IX - ~ ~e H contn J)l'e'SLid.n prio ~ 
denlt' da Rrpubka e aprca.r os tNtorios '1CJ1>n!o a ea«UÇIIO 
dos P-101 de pm'IO: 

X -·fisc-'il.- e conlrdar. ~.ou por~ 
de suu Cuu. 01 atol do Poder úeaMo, indUidol os di 
od-oçio-

XI - zelar pela prewrvaçio de -sua competencl4!1egrSI.ltr.l 
em face doi at11buu;êo notmltiYI dos outros Pode-ru: 

XI - apreciai os atos dto concesloio e renoYaç.io de con· 
cess.io de em•norls de radiO e televtsao.: 

XJU: - escolher do&s ltl'\01 dos mernbros do Trtburwl de
Contas cM On~: 

XN - aprovar •nK:i.tw.u do Poder E.aecutNO ref~~entes 
a ~des nucSe•res. 

'lN - aUioriz• referendo e CQn\IOCit plebtscllo. 

X\11 - lulorlur. em terras 11'\dlgenn, a eaploraçkt e o 
.aprowett.mento de- r«ursos hldncos e ·a pesqu1W e Lavra de 
r.queza miner .. s.; 

X\11 - aprov• Pft-Yt41mPnte. 1 oll~enaçjo ou conctss.io 
dr t~Hr•s publtc.u com lrf!'• su~nor • dois mil ~ qu•nhe,..os 
~ 

DA OIIDEM 80CIAL c.-· DISPOSIÍ;AO GERAL 

o ...... - ......................................... - ............. -~. 

Art. 223. Compete ao Podef E'Mcl.CM:) autor~ e ~ 
c:onenúo. permiuio e ~lo I*'• o wMço de r.ldtodi· 
fuMo ICinOI'a e de .ans ~ ~- obtcrw.SO o pinc'P'O di 
COI4'ki1M.'fiCiridede dos llilh:mas pnv.do, pUbhco e e-...1 
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f 1• o c~~ epn!cl.tr. c .to no prazo do 
.-t. ~. 11 2" e •·. • corur do n:ocebi"''Wfflo da ftlf!m foh. 

f 2" An6o'"""''Çiooda~oupormSo6odepoo>
deri cW ~ia dt. no mínimo. dois qull'ltot do Congruso 
f'ikiCIMI. cm YCUçto nominll. 

I)' 0-do-ou....,.,..çloo--poodulri 
elo<ooslrgo;sopós-oçloodo~--"""'""" 
- .... >gmo..-..... 

t •· Ocaa&.•oerm•~oupem 'rt6o . ...,. 
do -o I"""'· dopendo do--

· f 5" O prao da ~ ou Pf""isúo ~eti dlt da 
anospera asemiuoradr ~<e de-~ par• as ~t~ 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1996 
(N"' 196195, na Càman dos Deputados) 

Aprova o .,to qua renova a pe~aa6o 

outol:'qada à RÂDXO ATtÃNTICA. o,; FN:• 
Qtli:NCIA M:Xluu..tlA t.":OA. pal:'a ~lorar 
•erv:~.çg de rad:~.ocbt'u.alo •onoiC'& -
s:'requoinc:r.a mod.Ulacla na cl.d.a~ de Cot
n•ho Proc::Op:~.o, i:abdo do Paraná. 

~t. 1• - F:a.o;a. aprovado o ato a que •• ~-~ a 

Portazol.a n• ,., de 22 da Junbo de 1992, que ranova, por 10 

(elo~:&) anoa, a :parti!:' de 19 de aqoato de 1990, a pt~~aa&o 

oul»rqada t. R.ld.J.o AtJ.int:a.ca da Fr.cruénC.l.& KOclu.lada l.tda. pa:r-a 

mc;~lonr, •- dJ.~to de axclua:Lv:r.~. ..CVJ.o;:o de 

l:'&d.l.oc:li!ualo aonon - t'J:.qUücu, moclulada na cl.clada de 

Corn611o ~10, Eatad.o do ParaM.. 

Art. 2• - Eata ~to 1-..;:~.al&Uvo .,.t.ra - V1Q"or na 

data de aua pUbll.c:açi.o. 

~o~ termO$ do JnliO .t.Ç :netso XTI. ~omb•11a.ol0 com o ljo I" .lo arugo ::J . .;~1 
,. ~~'m::.,.;lo F~dc!'lll. "'~meiO .l lp~u.çlo do Cun~~~ ~ICIOn:li. ~~omp311h:ldo de E~I)O~IÇ~o 

.J~ \I \lu, u' da Senhor ).llnmro ac E5udo o.)J\ Tr;uo.sportes c d:u Comuruci!Ç06.. \l a_l~ ro~!~tc da 

?'lnm~ n'-"J.t.. Je ~: Jc :unlto Je !992 • ..;~c rcno~a .t po:rm•~ di RÁDIO ,>,'!LÕ...,ílCA OE 

FR.EQL t:-;C!A :'>IOOt.:LAOA L TOA , >'ln C{plorar .O:rv1.;o ~c r.ldiOdlfusJ.o sono!'l ~m 
::cq~b~1J mol!~l~da. nJ ''~alle de Çlln:\1o Pro.: OpiO. Esl.ldo do PM:an1. 

Jc !Wl, 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 24192-SNC. DO 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

-·~ :_"" 

z. ')ç <;rq.ios ~Cr.<;>.,te:nes ~ene '!lr.:~:ê:-:':1 .-a:"l:!est~':'l..'!l-S'l s~ 

o ~dJ.cto, =o:"lsl"era.nclo-o devld~":l<::nte :"'st:-";l~::!o. ~:;::-e -.t .ç_ 
~e~er1r o :-equ..n~~~er.to de renovação. 

l. E:scla.rnço q~a, nos ter:-mos :io § l.., :::o Jrt. :13 _:.a -;nst.=, 

~·~1í"io, o ato ::!1:: ~cnCVII<;ào sc:nonte :=rode~n:~ e~e!.:os :;:,•p:s t-c~s 

del1~eraç.io tio CcngressQ :1'<1C1on.sl, .>. qo~e~t~ e,e;sreç':l ""::~~e ·:cs~ 
E:xecoLên,;u . .-dc en~;A:IIlnhac .s &..'l•~re r>orc.sru., .>.<."<:>lll;>~~onha.d.l. ~o ;:o:-oecl 
-se 4dirt1nucrat1vo qu• 1!\e <:leu oli't')'em. 

ll<lllptlit.os.amente, 

(._-!+- .,____ ---::> 
An"'!IISb JI.LVES te CA.~ m!:'M'O 

Mlnisu:o dil Ese.!o <b. ~e d.u ~ 

O Min•st:o de Es~do &e Trr~r.:cs " das. =cauu~. 

~~<: -~ ~~.)S .>.';t!.::.:~,.;~, ~ :e .3.::-ol:"::!c ::-::'\ : •~.!l?Oi't..:> :-.o ar::. _;..,, --.:. 

~~se::, ~lbea :!, .i.3. ~~i 3.4:2, ic :J ,Õil -:.no;:!~ :?92. e :e:tc!.o_ 

::3~;1. ~ ;;""" :::ms::.3. ~o "r::ees50 "':_,:~~:;:.:'c~:~,-~'· ~'i!S:olv~: 

I - .~..,_.,e,·J.r, ~e ~~:-::o ===-· : ~:--::. n, ~ 1;-, .:..3. :....:~ 

""'~-~:._;.~c n dil .\<;osto :!.e ~952. ;.or ::- '.!et.J'l::Ol;,_,_:_J-- ~ll.r!.l: 

:õec _) O::e l.:;os::o .:e !H'), 1. :?<!r:nus!::> ":'!t:::7.:t.;,J. i RADIO A'r.;ANTICi\ 

DI!: FR&O~IA 10DULADA L't'DA., ;>elJ. ?Or:.:t:-u ~.9 :J7, .:e::- !e 

·l •.. 

:l;_: .~: .;:.~ ·;.'\~"-' .,:,:,. !:eq:!ê..-.;~: --:-C;~~;.). -;a ;~:.J~-e 

:;:·; .. ; ·--- 0""- ::t-':!0 Oo ?l!i'3r..Õ., 

n - .~ exec·~:5.':l .:o s-er-•:;">. -·J;: y;':~:-;-::. .li ~::-=•·,;J. 

.,':lr ;sc;s -=r:~;ll, ==~r-s.-i ;:-elo .:.l-:ll;o ~,.as.:el~O ;e . :'ele;::":,. 

~lc.::::cs, :~lS ~Jcs!l;;"::e:~.<;,es e 5CUS requ~ ... ~~.t.':l'>· 

III • !:5t• ;sto sor.<en::• -:::-:x!'n!.:-à e:cl':OS ~otq.us ~~ 

:ell::e:3ç-5.o ~o -:-:-~g"t'<ISSo ~:lc:o,al, ~':ls ':!:-:-os .:o ) ;o;- :o '""-· 2!) 

:!a .:.:.:~s::l::..J.~5o. 

NO"[ C0!&3 
~~en - ~ .. ~.c11 r: .. s 

~At'W;'IIS .~a;R!N J!;N!O' 60.000 611,:1;D,:J.r1 
::1'!' ~· $~H16S4~-15 

S~llt":ACO 80FI'T'nO ,qtCHl/t Ja.ooo ~a.cc:,oo ~ !:Pf' .,• 02JHflf3·!1 ,. 
;JT:"Z:'PC/IC!II Ja. c~o · JC.GJI1.110 ~-a>r ~· uuuso~-u 

I 

f•· .• "is·::!!_· ·~ 
ir---::::::--:--+-+-~-+ 1: .,...·-=-·---1. 

b'='=:,.;'.;';,',;'~L~ uo.aql) ::a.~oa.oo 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO 
~ J"ClDUm'VA DO aum. , ... 

·-··-····································--· 

Titulo IV 

DA OllCW'IIZAçAO DOS PODERES 

C.ptulo I 
DO PODER LEGISIATIIIO 

····················-························ 

Art. 49. E da compet:énc:~ eadusiva do Congre-sso Nacionll: 
I - rt'solver W~nrtivam~k sobre traloldos. kotdos ou 

ates .ntemac~Cnats que ecarrctem enc.1rgos ou compromiuos 
gravosos o10 p.~~truTIÕniO necsonill: 

I - autonur o Pr~sidenle da R~ubtKa • deca.rar guerra. 
a cel<ebr.ar a p~. a perm1tar q~ rorças estr.an~•ras vansttem 
~Jo terrrtorso nk~Cr~AI ou ~ permanrç&m temporanamentr. 
reswiY.ctos os ColiOS prev•"'os nn ie-1 complementar; 

Bl - aulonzar o Pres•dente e o Vtce-PreStdente da Repu
bhc<1 a ~ ausentarem do Pa1s, quando • ausenc .. exc~ • 
qt,unze dtis: 

N - aprovar o lle'Siado ~ defesa e a intervrnçio rrc:Seorâ 
autoriJ:ar o eSI.tdo dt' SltiO. ou suspender quMquer uma ~Holl 
m~ld.u.: 

V - osuSiilr os atos normatfVOS do POIMor EJU!Cut:IYO QUl' 

exotMem do pcxSei' r~tat ou dos hmltrS M ~«< 
Jeg•~lvol: 

\11 - mudM t~poran.ntonte SUl sede-: 
'IJ11 -- r, •• tr dén~Ka remuneraç.io p•ra os Deputados Feõe-

uus e os ~nadofn. em cada ~gist.tura. J*a a subsrqumle. 
ob"Soel'Yado o que dtspoo«n os •rts. I~. I. I ,3, 11. ~ l ~J. t 
2 .I 

VIII - fiur para ca.:t. e~ctdo f111MKeiro a temurwtiÇ_, 
do Pre~dtnte e do Vw::e-Pre~ltlente- d.l Rrpubltel r dai M.n.saros 
dr E:a.Wdo. ob:aeno.cSo o que ~m os 4IU. 1)0. I. 15-J ... 
rl'53.~2.l 

tx - 1uq.ar oii"'U..Inwntr as conl.n presr.d.n pt'lo Pr~ 
denle da RepubliCa e _,ecw os l't'Utorios ~ a ra«UÇM) 
dos p&.iftOS de~ 

X - fisc:aiU e contra&.. dir«arnerft. ou per ~ 
de suas Casas. os atos 6o Podef Executivo. nctuldot os ~ 
êdm~ntSttaç:io inc:Wdl: 

XJ - te-lar pela pre~Ni!IÇÍO de sua com_petrnc.a legtslo~~trva 
em f.acr da atnbutçito norrnatl ... a dos outros P~res; 

XI - aprrNr os ates dr eonc::ess.io" rf!'novo~JÇio ~ con· 
cess.lo df!' emtssoras de radio c ~evts.ao: 

XII - rscolh_er do1s IC'f\OS dos membros do Trtbun.tl ~ 
Contas da Un1ao; --

XN - aprovar tnitiall\laS do Poder úeeutJvo refertntes 
• atMdades nucleares. 

KN - autora referendo " corwour plebcscito. 

__ .XVI - aulorizar. em tcouas indigf!'MS. a e.p5oraç.io e o 
aprOW"tt.amento M rrcunos hidnCO$ e ~ J)"SCluiSI e 14wa de 
t"CCUt'US mlnf!'I'ILS; 

~ - aprovo~~. pre ... 1amrn1e. a allt'naçio ou concesWo 
de lf:f'ras publiCAI com •re• supt'IIOI a dois mil e qutnhei"'IOS 
ho<WeL 

--
DA OJl1IEII' SOCIAL 

Coptulo I 
DISPOSIÇÃO GERAL 

···································-·---~-· 

Alt. 223. Compete 10 .,_ Eoe<:....., """"~~"' e ....,... 
C'Of'IC'ftSio. pennmio e- autorir.aç6o rw• o teMço di- radiodf
fuüo 10n0r1 e de- .ana e magtns. oba: wedo o principio da 

~""'----·-• J• oc~~~·o.tonopwodo 
.-t. 61. 11 ? e 4•. a contw do ~lft"M!ftto di menwgem. 

I 2' A--ioda<'llftCOSSiooupmnSslodepon
~dr apcoqçlo *·no minimc. dois quintos do~ 
Noaonol. em-"'..........,. 

I 3' O..., ciO ....... ou........, .. -·"""""" 
-logoõsop6s-.;iocloc..ng....ol'toàonol.nolo<ma -... ~-f 4• O caw:etanws., di cuoceiiilo au petmiulo. ll'llft 

do -o- depende do -jtokW. 
t 5- O pruo de ccnceulo ou pel"'fttuuo teri • da 

...,.p-.~1:1 emiutnl*tãdioedc quinze~-·~· 

(A Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 47, DE 1996 
(1>.00 206195, ia Cimara-dos Deputados) --

Aprova Q ~to que rangv. a coneeadoo 
outorqacla à RÃDIO GLOBO CAPITM. l.'rtlA. 
para axpJ.orar sarv:~.ço de rad:a.ocil.t'udoo 
de. aona • :~,maqans (t.alav:l.alo) na cJ.
d.a~ d-. Braa.l.l.1.a, Ol.atrl.to F'acL.J:al. 

.t.zt. 1• - F.ic:a apro~do o ato a que •• ~tare o 

o.ct.to atn.•, ~ 26 de JUlho da 1994, que lt'IN\Ova, por l!l 

(quinze) ano•~ a pal'tir cM !I ~ out.ubt'O de 1992, a eonceaalo 

outo~ à ~o Glotoo cap:a.tal Lt.da. ~ra .axp.l.ozoar, 

d.J,r.:l.to de eKC.Luaiv.:Ld.ade, ·~oo da radiod.i.t:'ua&o de aona • 

~ (t.l.v.:r.a&o) na Cl.~ de ar.a1lia, Diatrl.to F..:laS'&l. 

Art. 2• - J:at. cWcnito Leg~1alaUvo entra - Vl.~.l:' na 

data de .ua publ.ic.çlo. 

MENSAGEM N" 591, DE 1994 

No. 1anua da lrti&'o •9. IIICim xn. CCIIIIII!!ado CICD o f 1~ do .niJO 22J, da 

Co!Uliiii.IÇJo Ft:dBnl. ~ 1 ~- VGMU ~ .IC!IIDpellada da E'..lpoau;:ID de 

MoaYOI 4o Sc:alloc' Mlaillra dll Eado dai Ccwnm'cw;:o= o asa~ do Dol:lmo dlf 26 de' 

Julho de 1994. QUf 'Ramva a CIIIDIZMio OIIDpda lR*IIo (;loba Clpi.W Lida.. pa: e.q~lonr 

i'en'IÇO de radioditUJio do - •I!Ufl!lll (ldmdo~. na acladc de BrUUa. DiJII'IID Fcdcnl". 

s-c.o à apr.c:.1.~U ela lolaaa ltllc'a11-cia o .t.ncliPO J'E'OC'aaac: 
A411J.Aiat.!l'at.1YO "' 5GOOO.OQOIU./U•SO, - qu.• &_ltadJ.II Globo C&p~c&l 
LU~&.. cQru:•••J.o~1• de ••n1r:u <1• '1"_.1Mi!uaao 11• sons • 1 .. 9'"' 
(t.e.Lrl'1aial na c.L~ a •"~"ui11&, ti.I.IU1to r..,•~r•:L. sol1c1u 
"'"""'aç.io cl.o ~aso 4e w.t.~U ... sua cone•• ... pec .. 1. qu.LilZe ..o•-

2. O ped.Ldo <Sa :-anovao;io anC<;Iro.t.n.-•• diY~clsaenta uacrui<So da 
acoruo coa a leq1a1açia apU.c&vel a a aa«.~çio aat.& hiiiC1onatldo aancr<: 
4•• ca~ract.&Z'''clcaa c•clllC&a a ala at.!l"lDuiQ.aa paZ' ••"a I'IJ.nl:n.a.:J.o. 

3. lfO& t.nsol lio S J• ao aZ'C· U3 •• conscltu1çia. o ato aa 
canov,çio sooant• produlU.r& dattoa leqau &p6a o10UDal'&l;ill ac 
COII<JI:'OSIO I'I&Clllll&lo p&l'& onda li&Y&C.t 1&1:' raoat.l<kl 11 proCOISC 
adalnut.n.uva çac't111&nt.a. qua ena acospanna.. 

aa Ltt4, 

hnova .a c:>ncauio <.>Ut.~C'l'&CI& .i A•<11:> 
:>loCo :.apu.al :Ot.d&., pau a~pl~rac 
f&rv1<;11 a• ra<1111<11 :us.Õo ::a Jonr • 
l.aJiqans ltalavu.áa), ~• ~:oaaa ~· 
Dras4Ua. Cuu·ao fa<1a!l"a.l.. 

0 PIU!::UD&Jft'E, DA llU!IBLICA, IIII U.CI Cl&l &~UDUI~Õa~ <r->' ll'la 
con!a:•• os .ar-t.s. ''· 1110:110 IV, • 123, :aput, da constlCUlçao, s ~o• 
~sro1os c11 are. ~·. :ncuo I, ao Cserat.ll n• 8I.Of6. o• 26 ca :anauo '' 
;UJ, a t&n<IO &O viSta O 'J'IS Cllll&t& CIO I'~OCSSIO n• 5()000 ()0Gf2J/~2·~~. 

o c c !t c ":' "'' 

/Ir<.. I' rica ranO'I'&da, da seorco <:- o sn. JJ. I 3•, 
da 1..&1 nt 4.111, da :n d& aqoat.o da 191~. pol' '<101n~• snol, • panu· ~· 
~ D Ql>t.UIInt D IUI, a Cllllc .. aio;J data>:id.f. 4 !tldlo CõlCICO Caplt&.l. 
!.td.S.. pelo Oae:.:eu "' n1, da 27 da &D.:-U oa t9U. c:u'o prazo 
raa1dD&.I. da Ol>torqa Ueau -atido Clll.O ~til da 10 de .. to ela Ut~. 
floU'I azacut..&Z', •- dlrelto d! exclua1Yld.ada, tSn'lÇO da ~ld1odUutso 
de so,.. a 1 .. qena tt.a.l.av.l.aao), .,. c:1d.&Cia ct• l.re&il1s, Dlat.r1t.o 
re~~ara.L. 

~. 2• 'l:lt.l ,ato •-m:• · prlld#t1.r& afa.Lcoa lsqau •t>ó• 
daUb&raçiD do Col\~ .. o Mc:1ona.L, 1101 ter.oa dO J :rs do an. Ul da 
cans~.Lt.u.Lçio. 

A.n,. 31 ll:at.a cac- snu&rA - v1qoe- na ".:.& da '"• 
pubUea;io. 

ll'&lil.La, U de 
lO'' da ~•pàb11ca. 

COTI&T.U 

aabano llarlnho 
aoahto llerlalilo 

/ 

Lats ••••• Jacobi•• da Poetac:a 
YIICODC:aiOI 

oar•nt&l 
Salllau·aaUIII 

Total 

14.627.9U 
1 ... 21.491 

1.121.494 

11.214.140 

aobu·to llat latlo 
aos•~ lo lt&t lallo 

V"l.OK 

1.591.15Jl.Ul.60 
199.1$4,394,20 

l.991.S4J.942.00 

Lds Pa•lo Jacobtaa da Ponaac.a. 
vascoacaloa ,._ .. ., 

LEGISLAÇÃO CITADA 

-
CONSTITUIÇAO 
11EP0m.EA J'I:DD}LTIVA DO aum. 

INI 

··-·····································-·--

Titulo IV 
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DA ORGANLZAc;AO DOS PODERES 

Capitulo I 
00 PODER LEGISlATIVO 

·············--------·---------············ 

S.ç.io u 
~s Atribulç6Cf do Co~MI ff.clotW 

M. 49. E ct. compelli!nc::lo1l exclusiv• do Congr~Sso NacionM 

I - .rrsobler dWn1t1v~mente sobre tratados. Kordos ou 
atas tntemac~rs Que ~earret:em er-c:argos ou compromrs50S 
grawosos oo paurmõn10 n.c~ 

I - 4Utomar o Presidente da Republica • dt'clilr•r gu~._ 
• ce~brlr • paz. • permltrr que forças estrilnge~tas ttan,;ttem 
pt>lo ~rrrtor10 niKIONII ou nele pf!rmaneçam temporar~o~~mente. 
ress.at\l.:los os casos prevr~os em ler comp~men~r; 

III - autoriZar o Presu:ie'nt4!' e o Vice-PreStde_nte da R~u
bhca • '5oe ausentarem do Pars. quando a au~ncra e•c~ • 
qurnzr d~s: 

rv - apro11ar o e~ado de defesa e • rntero~enc;:io fecXr.at 
autoriZar o eSiado de- SLlJO. ou suspender qualquer um,1 dessas 
medidas. · 

V -- sustar m ates normatiYOs do P~r ÚKutrvo que 
e11orb•tem do podtor regulamen~r cu dos l•mltc'S dr ck~ 
~g•slac•v•: 

...., - mudar tempor.anamrntr ~ ~: 

IJ11 - f•ur Jdtontkl remunerar;_, para os Oeputldos Ff!'Ck
rlns e os ~nadofrs. rm c~ ~gislatura. para 1 subsrqueontr. 
observado o qur d1spoeom os arts. 150. I. 153. III. e 1 )J. i 
2 ,I _ _ 

VIU - ft.ar para cada r•ercteiO f.n1ncriro a tt:munerac;eo 
do Pr~')~d~nte r do V•.:e·Pre-,ldente da Rrpublw:a e dcK Mml~ros 
de E:.t.ldo ob:oerw.:lo o que di~ os ..u. I~. I. I )J .•. 
e i!IJ. l 2 ,I, 

IX - J\.Aq.Dt anuaJmeontr as conto~s preo~s pe4o Prnt
dentr da Rrpubhca e iP'«iM os reotatorios !Obre a r.1rocuç.a 
dos p&.lnos de pemo: 

X - fiscaliur e cor~trolw. diretamente. ou pot qualqurf 
de suas Casas. os atot do Poder úecucivo. induldoS os da 
admin•sttaçào ndlt$: 

XI - tel.u pela prese-f'Vaç4o ~ sU<ll compef~m:.a Jegn.ldttw4 
em face da atnbu11;ào notm.atlva dos outsos Poderes: 

XJI - apre<t!r os ates de concrssào e renovaçio de con 
cus.io de em1sSOfa1o de radiO e tele"VIWI 

XIU - e~olher das te-r ~,o os dos membros do T nbun.tl ~ 
Cóntu da: Un1o10: 

XN - aprovar rn•dat.vas do Poder Ú.f:<:UflvO r"efe-rrntes 
a alMdade1o nucleares. 

X\1 - autottzar. em trrru tndigrn.IS. a exploraç.;o e o 
oprovertam~to de rec:ursos h1dncos e ·a pe-squ•~ r l&vta de 
nqurus m10erat~ 

M - aprovar. prev•amente. a •henação ou conc6Wo 
de trrras pubhc.u com arra sup4m0r a das mil e qu•nhet'ltos 
hect.ares. 

DA OIIDE/IIIIOCIAL 

Copitulo I 
DISPOSIÇÁO GERAL 

Alt. 223. Com!>«• oo Pode< úe<...., """"ga • ....,... 
concnYo. ~ e Mlt0riz.IÇ6o ,.,a o ~o de rac:ftodt. 
fusio tonQI'a e de K~M e ii'Ngens. ob!C:I"'ii-'o o ptinclpo dll 
~doo-.....-.pUI>Iico.-. 

J 1• O Congrog:> Nkion&! ~i o oto no pr010 elo 
art. 64. n 2"' ~t4•. a contar do 1Kebwnento di n'lf:r lg!m 

f 2" A.Mo~lodlc:-onc:uMooupe••• issllodepen
deft di:' ~lio de. no minlrno, deis quintos do C0f9'1!"110 
Nocoonol.em-ioo.....-. 

t )' o 1100 de- ou ....,....., ....-.podulri 
-logoisopós-oo;loocloc.ongn...o- .......... 
-~~, .. ~ 

f ,.- Oc•ICdu•e...,dlconcessaooupemWuAo . .-s de-o ........ depende de- judidol. I 5- O puo da ~ ou pe.miulo ..-• de *:! 
...,. Jl'li'8 as emtUCRS de radio e de~ J*8-. ck telnis6o. 

······~···························-········· 

···························-················ 

(À Comissão de Educação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Péres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 573, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 50, parágrafo 

2", da Constituição Federal e nos artigos 215, inciso 
I, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro seja encaminhado ao Exm• Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda o seguinte pedido de informaçõ-
es: 

1 - valor de todos os financiamentos externos 
concedidos pela União, nos termos da Resolução n• 
50, de 16 de junho de 1993, vinculados ou não à ex
portação de bens e serviços brasileiros, no período 
de 1993 a março de 1996, discriminando-os por: 

a) modalidade do crédito e forma do financia· 
mente 

b) condições financeiras, prazos e cobertura do 
financiamento 

c) selares e/ou bens e serviços abrangidos 
2 - valor dos desembolsos de recursos orça

mentários, realizados no perfodo de 1993 a março 
de 1996, referentes às operações de financiamento 
externo da União, cotejando-os com as respectivas 
programações orçamentárias; 

3 - montante anual, no período de 1993 a mar
ço de 1996, das operações de financiamento exter
no para exportações de bens e serviços brasileiros 
realizados com recursos orçamentários da União; 

4 - dados comprobatórios do atendimento das 
condições e exigências estabelecidas nos arts. 32 , 42 

e 7" da Resolução n• 50, de 1993; 
5 - valor anual, de 1993 a março de 1996, do 

total de exportações de bens e serviços amparadas 
com recursos financeiros da União, discriminado-as: 

a) por modalidade da assistência finánceira 
concedida; 

b) setores e/ou produtos e serviços beneficia-
dos. 

6- montante anual, de janeiro de 1993 a mar
ço de 1996, de todos os créditos concedidos às ex
portações, inclusive por equalização de taxas de ju
ros, discriminando: 

a) linha de crédito e respectivas condições fi· 
nanceiras; 

b) entidade e/ou programa envolvido; 

c} empresas beneficiárias do financiamento e 
instituições financeiras beneficiadas com a equaliza
ção. 

Justificação 

Como é sabido, desde 1993, a promulgação da 
Resolução n• 50, o Senado Federal disciplinou as 
operações de financiamento extemó realizadas com 
recursos orçamentários da União, estipulando toda 
uma série de condições, exigências e limites a se
rem observados por essas operações financeiras. 
Definiu, ainda, uma sistemática de prestações !ri· 
mestrais de informações, por parte do Poder Execu
tivo, de forma a tomar possível o pertinente acompa
nhamento do legislativo dos programas e projetes le
vados a efeito nessa área. 

Entretanto; as informações encaminhadas ao 
Senado Federal à luz dessa Resolução vêem mos
trando-se insuficientes para que esse acompanha
mento se faça de forma efetiva. 

Essa questão é particularmente relevante no 
momento em que, elegida como prioritária a estabili· 
zação económica, e, em conseqüência, as restrições 
internas à expansão do crédito, e sua contrapartida 
natural, taxas de juros elevadas, o financiamento ex
temo às exportações assume posição estratégica. 

Ademais, o Senado Federal não dispõe de in
formações que lhe permita avaliar adequadamente a 
eficiência na utilização de recursos públicos no fi. 
nanciamento e na promoção das exportações brasi· 
leiras de bens e serviços. E, em consequência, não 
tem conhecimento de seus impactos a nível das fi· 
nanças públicas e da própria dinamização das ex
portações e dos selares económicos envolvidos. 

O Congresso Nacional, em particular o Senado 
Federal, consoante o disposto na Constituição Fede
ral acerca de sua competência fiscalizadora, dentre 
outras, e da plena necessidade de conhecimento de 
qualquer assunto de interesse nacional, necessita 
ter ciência de informações relativas a essas modali
dades de financiamento, com o objetivo de contribuir 
efetivamente para o saneamento de seus possíveis 
desequilíbrios e restrições verificadas. 

Convencido de que o financiamento às expor
tações é hoje variável estratégica na economia bra
sileira, é que requeiro seja encaminhado ao Sr. Mi· 
nistro da Fa2enda este pedido de informações. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1996. - Se
nador Esperidíão Amin. 

(À Mesa para decisão) 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN · Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma justificação. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao Senador Esperidião Amin, por cinco 
minutos. 

O SR. ESPERIOIÃO AMIN (PPB-SC. Para 
uma justificativa. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o requerimento 
de informações que apresento, a meu ver, é im
pres-cindível para que o Senado Federal possa 
cumprir com as obrigações que assumiu em fun
ção da Resolução n' S(:,.de_ 16 de junho de 1993, 
do próprio Senado. 

Essa resolução, que dispõe sobre o Proex -
Programa de Financiamento das Exportações -, foi 
aprovada pelo Senado depois de um tumultuado 
processo que antecedeu a demissão do então Minis
tro da Fazenda, Eliseu Resende, sucedido no Minis
tério da Fazenda pelo próprio, então Ministro e Se- -
nadar, Fernando Henrique Cardoso. 

A Resolução n• 50193, do Senado Federal, 
teve como ponto fundamental - e aqui devo fazer 
justiça; esses pontos fundamentais foram assegura
dos pela contribuição que a ela deram o então Sena
dor Ronan Tito e o Senador Eduardo Suplicy - a 
condicionante de nã<H:oncentração de recursos, ou 
seja, a resolução obriga que haja uma desconcen
tração de recursos do Proex. 

O relatório do útlimo trimestre, período de ja
neiro a março de 1996, que tive a oportunidade de 
analisar, mostra que esse princípio da desconcentra
ção não está ocorrendo. COntinua a haver, de uma 
parte, a concentração na venda de serviços, a ponto 
de uma única empreiteira brasileira estar recebendo 
52% dos recursos destinados à exportação de servi
ços. De outra parte, o relatório que o Senado está 
recebendo é absurdamente incompleto, ou seja, ele 
não abrange toda a porção referente à equalização 
de juros, que é um procedimento, em principio, dilui
dor de crédito. Também não envolve toda a parte do 
Finamex, que· é a exportação de bens de capital pro
movida no ãmMo do BNDES. 

Por essa razão, Sr. Presidente, pedi esta opor
tunidade para justificar o meu requerimento. Este, 
três anos depois da resolução que o Senado apro
vou, tem como objetivo cobrar do Governo Federal 
as informações que são devidas à sociedade brasi
leira, para sabermos se aquilo que foi o ditame bási
co, democratizador do Senado Federal, está efetiva
mente sendo cumprido pelo Governo Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci-

são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1' Secretário em exercfcio, Senador Jefferson 
Péres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 574, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50, § 2', da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216 do Regimento ln
temo, requeiro as seguintes informações ao Secre
tário -da Receita Federal, Everardo Maciel, através 
do Ministro de Estado da Fazenda, Pedro Sampaio 
Malan: 

1. Qual o volume total da chamada renúncia 
fiscal prevista para 1996? 

2. Qual a distribuição desses benefícios entre 
as regiões do Pafs, igualmente em 1996? 

Justificação 

Números da Secretaria da Recetta Federal, 
constantes do Orçamento de Benelfcios Tributários, 
mostram que vem progressivamente se reduzindo a 
proporção dos subsídios de natureza fiscal que se 
destinam às regiões mais pobres do País. 

Em 1991, a região Norte recebia 39,47% dos 
subsídios fiscais, a região Nordeste ficava com 
31, 19%; o Sudeste com 18,65%. Já em relação ao 
Orçamento de 1995, os estímulos dessa natureza 
destinados ao Sudeste eram de 44,38% do total, en
quanto à região Nordeste correspondiam 11 ,95% e à 
região Norte, 33,88%.. . 

Há indícios claros de que essa tendência se 
acentuou no Orçamento Geral da União para 
1996. 

Uma vez que o combate aos desequilíbrios 
regionais constitui objetivo inclusive da Constituição 
Federal e que a concessão de incentivos fiscais rep
resentá instrumento relevante para a promoção do 
desenvolvimento regional, julgamos necessária a 
prestação das referidas informações ao Senado Fe
deral. 

Sala de Sessões, 13 de junho de 1996.- Se
nador Freitas Neto. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art. 216 .do Regimen
to Interno. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Peres. 

É lido o seguinle: 

REQUERIMENTO N• 575, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 

Interno, solícito seja Sllbmetida a deliberação do ple
nário a inclusão em Ordem -do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n• 142195, de minha autoria, ora em tra
mitação na Comissão de Assuntos Sociais, que 
"Cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego 
- PEPE, e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1996. - Os
mar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento que acaba de ser lido será incluído, 
oportunamente, em Ordem do Dia, após a manifes
tação do Presidente da Comissão de Assuntos So
ciais, em obediência ao disposto no parágrafo único 
do art. 255 do Regimento Interno do Senado Fede
ral. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jef
ferson Peres. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 66, DE 1996 

Dispõe sobre as operações de crédi
to interno e externo das empresas em 
que a União, dlreta ou indlretamente, de
tenha a maioria do capital social com di
reito a voto, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1' As operações de crédito interno ou ex
temo das empresas em que a União, direta ou indi
retamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto, são subordinadas às normas fixadas 
nesta Resolução. 

§ 1' Compreende-se como operação de crédi
to, para os efeitos desta Resolução, toda e qualquer 
obrigação decorrente de financiamentos ·ali emprés
timos, inclusive arrendamento. mercantil, que repre
sente compromissos assumidos com credores situa· 
dos no País ou no exterior. 

§ 2' Considera-se financiamento ou emprésti
mo a emissão ou aceite de títulos de crédito e a ce
lebração de contratos que fixem valores mutuados 
ou financiados, ou prazos ou valores de desembolso 

ou amortização, bem como seus aditamentos que 
elevem tais valores ou modifiquem tais prazos. 

Arl 2° É vedado às entidades a que se refere o 
artigo anterior a realização de operações de crédito 
de captação de recuisos financeiros para repasse a 
órgãos da administração direta da União, inclusive 
na forma de antecipação de pagamento de tributos. 

Art. 3° O montante global anual das operações 
de crédito interno ou externo das entidades a que se 
refere o art. 1° não poderá ultrapassar 1 O% (dez por 
cento) de seu patrimOnio liquido. 

AI'!. 4° O somatório do passivo circulante com o 
exigível a longo prazo das entidades a que se refere 
o art 1° não poderá ultrapassar 80% (oitenta por 
cento) de seu patrimOnio líquido. 

Art. 52 Os compromissos assumidos pelas enti
dades a que se refere o art 1' com credores situa
dos no País ou no exterior, por prazo inferior a tre
zentos e sessenta dias, não serão submetidos aos li
mites e condições fixados nesta Resolução, desde 
que o valor do passivo circulante não ultrapasse o 
do ativo circulante. 

Art. 62 Os valores utilizados para o cálculo do 
ativo e passivo circulante, do exigível e do patrimõ
nio liquido, a que se referem os arts. 3', 4' e s•, se
rão extraídos do balancete mensal, especificado na 
forma da legislação contábil a que a entidade estiver 
submetida e apurado com defasagem não superior a 
dois meses. 

Art. T' Em caso excepcional, deVidamente jus
tificado, as entidades a que se refere o art. 12 pode
rão pleitear ao Senado Federal a elevação temporá
ria dos limites fixados nos arts. 3°, 4° e 52 • 

Art. s• Ficam condicionadas à autorização es
pecífica do Senado Federal as seguintes modalida
des de operações: 

I -de crédito externo; 
li- de crédito interno que: 
a) impliquem a emissão de debêntures ou ou

tros títulos de longo prazo; 
b) sejam decorrentes de repasse de recursos 

proveni.entes do exterior; 

c) sejam decorrentes de convênio (irmado com 
entidade pública ou privada domiciliada no País ou 
no exterior; 

d) exijam elevação temporária dos limites pre
vistos nos arts. 3°' 4° e 52 • 

Art9• As entidades a que se refere o art. 1° 
encaminharão ao Banco Central do Brasil os pleitos 
de autorização para a realização das operações de_ 
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crédito sujeitas às condições e limites fixados nesta 
Resolução, instruídos com: 

I - pedido do dirigente principal da empresa ou 
fundação; 

11 - certidões que comprovem a regularidade 
junto ao Programa de Integração Social - PIS, ao 
Fundo de Investimento SociaVContribuição Social 
para o Rnanciamento da Seguridade - FINSO
CIAUCOFINS, ao Instituto Nacional do Seguro So
cial - INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS; 

III - declaração de adimplência junto às institui
ções integrantes do Sistema Rnanceiro Nacional e 
aos financiadores externos em operações garantidas 
pela União; 

IV - análise financeira da operação contendo 
informações básicas sobre objetivo, órgão executor, 
valor, moeda em que será realizada, prazos, taxas 
de juros e demais encargos de caráter financeiro ou 
administrativo, e incluindo, ainda, os cronogramas 
de dispêndio com as dívidas interna e externa e com 
a operação a ser realizada, e a demonstração da ca
pacidade de pagamento do tomador; 

V - projeto de investimento em que se aplica
rão os recursos a serem captados com a respectiva 
operação de crédito; 

VI - relação de débitos vencidos e não pagos; 

VIl - balancete para fins de cálculo dos limites 
de que tratam os arts. 3°. 4° e 5° 

Parágrafo único. Dispensa-se a documentação 
prevista nos incisos 11 e III, sempre que· a operação 
de crédito objetive à regularização dos próprios débi
tos a que se referem aqueles incisos. 

Art. 1 O. A realização das operações de crédito 
que não se enquadrem na exigência do art. 8° será 
precedida de manifestação do Banco Central do 
Brasil, em processo instruído com a documentação 
constante do artigo anterior. 

Art. 11. O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal, no prazo máximo de dez dias 
úteis, contados da data do recebimento da docu
mentação descrita no art. 9°, os pleitos para a reali
zação das operações de crédito a que se refere o 
art. 8°, acompanhados de parecer fundamentado 
quanto ao enquadramento da operação de crédito 
nos limites previstos nos arts. 3", 4° e 5° e nas de
mais exigências contidas nesta Resolução, quanto 
ao mérito di..-operação financeira e quanto ao nível 
de endividamento interno e externo da entidade plei
teante. 

Art. 12. As resoluções do Senado Federal auto
rizativas das operações de crédito de que trata esta 
Resolução, incluirão, ao menos, as seguirrtes infor
mações: 

I - objetivo da operação e órgão executor; 

11 - valor da operação e moeda em que será 
realizada; 

III - condições financeiras básicas da opera
ção, em especial prazos, taxe".. de juros e demais 
encargos de caráter financeiro ou administrativo; 

IV - prazo para o exercício da autorização. 

· Art. 13. O disposto nesta Resolução não se 
aplica às operações passivas das instituições finan
ceiras controladas pela União. 

Art. 14. O Conselho Monetário Nacional regula
mentará os procedimentos a serem adotados pelas 
instituições ·integrantes do Sistema Financeiro Na
cional, tendo em vista o cumprimento do disposto 
nesta Resolução. 

1\rt. 15. O Banco Central do Brasil fiscaliZará o 
cumprimento das disposições desta Resolução pe
las instituições integrantes do Sistema Rnanceiro 
Nacional. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial o art. 7" da Resolução n• 96, de 15 
de dezembro de 1989. 

Justificação 

Em seu art. 52, Vil, a Constituição Federal atri
bui ao Senado Federal a competência privativa de 
"dispor sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito externo e interno da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
de suas autarquias e demais entidades controladas 
pelo poder público federal. • 

Tendo em vista regulamentar o exercício dessa 
competência, assim como das demais que lhe são 
deferidas pelo mesmo art. 52, o Senado Federal, 
editou, entre outras, a Resolução n• 96, de 1989, 
que "Dispõe sobre limites globais para as operações 
de crédito externo e interno da União, de suas autar
quias e demais entidades controladas pelo poder pú
blico federal e estabelece limite_s e condições para a 
concessão da garantia da União em operações de 
crédito externo e interno." 

O controle do endividamento das empresas pú
blicas e sociedades de economia mista, é previsto, 
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basicamente, pelos arts. 12 , 72 , 92 , 12, 13 e 14 da 
Resolução n• 96, de 1989, nos seguintes termos: 

"Ar!. 1° Subordinam-se às normas fi
xadas nesta Resolução as operações de 
crédito· interno e externo, inclusive as de 
arrendamento mercantil, realizadas pela 
União, por suas autarquias e pelas demais 
entidades controladas pelo poder público 

,, federal, bem assim a concessão da garan
tia da União. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta 
Resolução, compreende-se como operação 
de crédito toda e qualquer obrigação decor
rente de financiamento ou empréstimos, me
diante a celebração de contratos, emissão e 
aceite de títulos, ou concessão de quaisquer 
garantias, que represente compromissos asM 
sumidos com credores situados no País e 
no exterior. 

Art 72 O montante global anual das 
operações de crédito, interno e externo, das 
fundações instituldas e mantidas pelo Poder 
Público Federal, bem como das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, de
tenha a maioria do capital social com direito 
a voto não poderá ultrapassar: 

I - o valor dos encargos e das amorti
zações da divida paga; e 

11 -o equivalente a dez por cento do 
valor do ativo permanente e a dez por cento 
do património líquido da entidade no mês 
imediatamente anterior ao que estiver em 
curso. 

§ 1• Os compromissos assumidos pe
las entidades referidas no caput, com cre
dores situados no Pais e no exterior, por 
prazo inferior a trezentos sessenta dias não 
serão submetidos aos limites e cblldições fi
xados nesta Resolução, desde que seu 
montante global anual não ultrapasse o va
lor do ativo circulante. 

§ 2• Os valores utilizados para o cálcu
lo do ativo permanente e do património liqui
do serão extraldos do balancete mensal, de
preciados e corrigidos monetariamente con
forme o disposto na Lei n• 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976. 

§ 3° A correção a que se refere o pará
grafo anterior terá como data-base o dia pri
meiro de cada mês. 

Ar!. 9° Em caso excepcional, devida
mente justificado, a União poderá pleitear a 
elevação temporária dos limites fixados nos 
arts. 3°, 4° e 72 desta Resolução. 

· Parágrafo único. Os pedidos de que 
trata este artigo deverão ser encaminhados 
ao Senado Federal instruidos com: 

I - lei autorizaiiva; 
11 - caracterlsticas da operação: prazo, 

taxas de juros, encargos, 6ronograma finan-
ceiro; e _ 

III - informações sobre a situação fi
nanceira do requerente. 

Art. 12. A inobservância das disposiçõ
es da presente Resolução sujeitará os res
ponsáveis às sanções pertinentes, cabendo 
ao Banco Central do Brasil exercer a com
petente fiscalização, no âmbito dos merca
dos financeiros e de capitais, nas formas 
previstas em lei. · · 

Ar!. 13. Excetuam-se dos limites fixa
dos nesta Resolução as operações de crédi
to que representem compromissos assumi
dos pelo Banco Central do Brasil e pelas 
instituições financeiras federais, que serão 
disciplinadas em resoluções especificas. 

Art. 14. As resoluções do Senado Fe
deral que autorizem as operações de crédito 
de que trata esta Resolução, incluirão, ao 
menos, as seguintes informações: 

I - valor da operação e moeda em que 
será realizada; 

11 - objetivo da operação e órgão exe
cutor; · 

III - condições financeiras básicas da 
operação; 

IV - prazo para o exercício da autoriza
ção." 

Pretende-se, com o presente Projeto, editar 
Resolução específica para a regulamentação do 
controle do endividamento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto, destacando o 
tema do texto da Resolução n• 96, de 1989. Pare
ceu-me conveniente adotar este procedimento, de
vido às acentuadas diferenças, tanto de objetivos 
operacionais quanto de organização contábil, exis
tentes entre a União, suas autarquias e fundações, 
de um lado, e as empresas controladas pela União. 
de outro. 
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O Projeto mantém a essência do texto da Re
solução n• 96, de 1989, no que se refere ao controle 
do endividamento das empresas controladas pela 
União, aperfeiçoando-o, porém, em diversos pontos, 
como se examinará em seguida. São, assim, manti
dos os seguintes pontos da Resolução n• 96, de 
1989: 

· a) os conceitos de operação de crédito, finan
ciamento e empréstimo, constantes do art. 1• daRe
solução n• 96, de 1989, que se reproduzem, em es
sência, no art. 1• do Projeto; 

b) a exigência de que o montante global anual 
das operações de crédito interno e externo das em
presas controladas pela União não u~rapasse dez 
por cento de seu património liquido, a que se refere 
o art. 7", 11, da Resolução n• 96, de 1989, e que se 
reproduz no art. 3° do Projeto; 

c) o tratamento especial atribuído às operaçõ
es de crédito de prazo inferior a trezentos e sessen
ta dias pelo § 1° do art. 7" da Resolução n• 96, de 
1989, excetuando-as dos limites e condições por ela 
previstos, e que se reproduz no art. 5° do Projeto; 

d) a previsão, constante do art. 12 da Resolu
ção n• 96, de 1989, e que se reproduz no art. 15 do 
Projeto, de o Banco Central do Brasil ser o fiscal do 
cumpnmento das disposições nela contidas; 

e) o tratamento de exceção conferido aos com
promissos assumidos pelas instituições financeiras 
oficiais, de que trata o art. 13 da Resolução n• 96, de 
1989, e que se reproduz no art. 13 do Projeto; 

f) a especificação, constante do art. 14 da Re
solução n• 96, de 1989, do oonteúdo· mfnimo de in
formações que devem oonstar das resoluções do 
Senado Federal, autorizativas das operações de cré
dito das empresas oontroladas pela União, e que se 
reproduz no art. 12 do Projeto. 

De outra parte, o Projeto altera alguns disposi
tivos da Resolução n• 96, de 1989, e acrescenta ou
tros, que se examinarão a seguir juntamente com 
suas respectivas justificações. 

1- Foi excluído o limite previsto no art. 7", I, da 
Resolução n• 96, de 1989, segundo o qual o mon
tante global anual das operações de crédtto, interno 
e externo, das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capttal social 
oom diretto a voto, não poderá u~rapassar o valor 
dos encargos e das amortizações da divida paga. 
Não me pareee relevante, em se tratando de oontro
le de divida empresarial, limitar o montante do endi
vidamento a ser contratado, num dado ano, ao valor 
dos encargos e das amortizações da dívida paga. 

Desde que os recursos a serem captados se desti
nem à concretização de investimento, cuja taxa in
terna de retomo, num dado período de tempo, seja 
superior ao valor dos encargos totais a serem supor
tados, no mesmo período, devido à realização da 
correspondente operação de crédito, será vantajoso 
para a empresa aumentar o montante de sua dívida. 
Em substituição a esse dispositivo, o Projeto prevê, 
no art. 4•, ~m novo instrumento de controle, que pa
rece mais adequado, limitando, em 80% (nitenta por 
cento) do património líquido da empresa, o total acu
mulado de seu endividamento. 

11 - Permite-se, no art. 7° do Projeto, que o 
pleito de elevação temporária de limites para a reali
zação de operações de crédito seja encaminhado ao 
Senado Federal diretamente pela empresa e, não, 
pela União, como prevê o art. 9• da Resolução n• 
96, de 1989, desde que, obviamente, a empresa não 
necessite da garantia da União para a realização da 
operação de crédito. Tal permissão teve em vista a 
desburocratização de procedimentos operacionais. 

I 11 - O art. 82 do Projeto relaciona os tipos de 
operações de crédtto para os quais se exigirá autori
z~ção específica do Senado Federal. Tal relação 
nao oonsta da Resolução n• 96, de 1989. Parece
me, porém, adequado exigir o pronunciamento do 
Senado Federal relativamente a todas as operações 
de crédtto externo, tendo em vista a relevância da 
divida externa oomo fator de avaliação da capacida
de financeira do Pais no cenário internacional. Con
sidero, por outro lado, que o Senado Federal deva 
pronunciar-se relativamente a cada uma das opera
ções de crédtto interno que: 

~ a) impliquem na emissão de títulos de longo 
prazo, a fim de aferir-se a aplicação prevista dos re
cursos oferece uma adequada relação custo-benefí
cio. 

b) sejam deoorrentes de repasse de recursos 
provenientes do exterior por se tratarem, em essên
cia, de operações de crédito externo; 

c) sejam deoorrentes de convênio firmado com 
entidade pública ou privada, domiciliada no País ou 
no exterior, porque abrem a possibilidade de que o 
tomador dos recursos se esquive do cumprimento 
das normas vigentes sobre oonoorrência e licitação, 
e, no caso particular de convênio com entidade do
miciliada no exterior, porque podem estar camuflan
do uma operação de crédtto externo; 

d) exijam elevação temporária dos limites pre
vistos nos arts. 3", 4° e s• do Projeto, por motivos 
óbvios. 
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IV - O art. 9• do Projeto também inova relativa
mente à Resolução n• 96, de 1989, no que se refe
re às empresas controladas pela União; mas seu 
conteúdo é essencial por descrever a documenta
ção mínima a ser)unfãda aos pleitos de autoriza
ção para a realização de operações de crédito. O 
encaminhamento ao Banco Central se justifica 
pelo fato de que o Senado Federal carece de uma 
entidade pública, que atue como coadjuvante nos 
procedimentos de análise e crítica das informações 
constantes dos pleitos supra-mencionados, assim 
como da estocagem dos dados relevantes, e já con
tar, para esse fim, com o apoio bastante satisfatório 
do Banco Central do Brasil, no que se refere ao 
controle do endividamento dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

V - O art. 1 O do Projeto considera automat· 
icamente aprovadas as operações de crédito para 
as quais seja dispensada a autorização específica 
do Senado Federal, exigindo, porém, para o indis
pensável controle operacional, a manifestação do 
Banco Central do Brasil quanto à referida dispensa. 

VI - É, também, necessária por razões opera
cionais a matéria constante do art. 11 do Projeto, re
ferente ao encaminhamento pelo Banco Central do 
Brasil ao Senado Federal dos pleitos para a realiza
ção das operações de crédito que dependam de au
torização específica desta Casa Legislativa. 

VIl - Por fim, o art. 14 do Projeto inova ao de
terminar que o Conselho Monetário Nacional regula
mente os procedimentos a serem adotados pelas 
instituições financeiras, tendo em vista o cumprimen
to das disposições contidas no próprio Projeto. Tal 
providência objetiva ao disciplinamento da atuação 
daquelas instituições no que se refere à concessão 
de crédito às empresas em que a União, direta ou 
índiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto. 

Considero, com base no exposto, haver moti· 
vos mais do que suficientes para justificar a apre
sentação do presente Projeto de Resolução. 

Sala da Comissão, 13 de junho de 1996. - Se
nador Esperidião Amln. 

(À Comissão -de Assuntos Econômi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - O pro
jeto será publicado e remetido à Comissão compe
tente. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte: 

OFLPFL N2 499/96 

Bras ma, 11 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solictto a V. Ex• sejam 

feitas as seguintes substituições dos membros da 
Bancada do PFL nas Comissões Permanentes: 

Na Comissão de Assuntos Económicos: -
a) do Senador Carlos Patrocínio, pelo Senador 

Htigo Napoleão, como titular; 
b) do Senador Hugo Napoleão, pelo Senador 

Antônio Carlos Magalhães, como suplente. 
Na comissão de Fiscalização e Controle; do 

-Senador Carlos Patrocínio, pelo Senador Vilson Klei· 
nubing, como titular; 

Na Comissão de Infra-Estrutura; do Senador 
Carlos Patrocínio, pelo Senador Freitas Neto, como 
suplente; 

Na Comissão de Constituição e Justiça; do Se
nador Carlos Patrocínio, pelo Senador João Rocha, 
como suplente. 

Atenciosamente, Senador Edison Lobão, U-
der do PFL, em Exercício. . 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

Os projetas de Decreto legislativo n•s 44 a 47, 
de 1996, lidos anteriormente, tramitarão, com prazo 
determinado de 45 dias, nos termos dos arts. 223, § 
1•, e 64, § 1°, da Constituição, combinados com o 
art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, 11, b, do Regimento 
Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• 
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias pode
rão receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis 
perante a Comissão de Educação. -

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre· 
sidência comunica ao Plenário que, uma vez findo o 
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regi
mento Interno, sem interposição do recurso previsto, 
determinou o arquivamento definitivo do Projeto de 
Lei da Câmara n• 196, de 1993 (n• 1279/91, na 
Casa de origem), que estende o seguro-desrnpiego 
ao trabalhador rural. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

- O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu expediente encaminhado pelos ga
rimpeiros de Serra Pelada, contendo síntese históri
ca e cronológica daquele garimpo e, ainda, sugerin
do a verificação da situação por parlamentares, com 
o propósito de que sejam apresentadas sugestões à 
Presidência da República visando a adoção de me-
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didas que examinem a restrição da atividade garim
peira naquela região. (Diversos n• 53, de 1996). 

O expediente vai à Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura. 

(É o seguinte o expediente recebido.) 

PROCESSO DIVERSOS N° 53, DE 1996 

Exm. • Sr. Senador Jade r Fontenelle Barllalho 
Os garimpeiros de Serra Pelada, em atendi

mento à solicitação de V. Ex.• na reunião de ontem, 
12 de maio, vêm, respe~osamente, encaminhar-lhe 
em anexo, uma síntese histórica do garimpo de Ser
ra Pelada, relatando fatos que, certamente, já são 
do seu conhecimento, homem público sempre dedi
cado, ao longo de sua vitoriosa trajetória politica, no 
Partamento ou no Governo do Estado, à solução dos 
problemas paraenses, principalmente da população 
mais carente e sofrida. 

Brasma, 13 de junho de 1996. - segue assina
turas. 

SERRA PELADA- BREVE HISTÓRICO 

O garimpo de Serra Pelada veio ao oonheci
mento público nos primeiros meses do ano de 1980, 
com a descoberta de ouro aluvionar na fazenda do 
Sr. Genésio Ferreira da Silva. 

A noticia extrapolou as fronteiras do Estado, 
atraindo para o garimpo milhares de brasileiros de 
todos os rincões deste pais, principalmente do Mara
nhão e do Sul/ Sudeste Paraense. 

Em maio desse mesmo ano, dada a relevância 
econõmioo-social da descoberta, o governo federal 
assumiu oficialmente o garimpo e editou a portaria 
n• 247, de 15-5-80, autorizando a Caixa Econõmica 
Federal a comercializar o ouro. 

Com a perspectiva de grande produção aurífe
ra e, também, preocupado com o intenso fluxo de 
garimpeiros, a Presidência da República através do 
SNI e sob sua cocrdenação instalou uma estrutura 
pioneira para apoio e controle do garimpo. 

Os anos de 1982 transcorreram sem anormali
dades. Milhares de pessoas trabalhando ordenada e 
pacificamente impulsionaram a região oonstituindo
se, então, Serra Pelada na mola propulsora da eco
nomia e do desenvolvimento daquela região. Vilas 
como Curionópolis e Eldorado do Carajás, nasce
ram, cresceram e transformaram-se em cidades. 
Marabá viveu sua fase verdadeiramente "aurea•. 
Serra Pelada deixou de ser conhecida apenas na re
gião e despontou como expressão nacional e inter
nacional. 

Em 1983, uma tentativa do governo de impedir 
a garimpagem, para transferir à Companhia Vale do 
Rio Doce a exploração do ouro no garimpo, iniciou
se a fase de tensão social na região. Mas de 2000 
garimpeiros acampanharam em frente ao Congresso 
Nacional exigindo suas permanências em Serra Pe
lada e a aprovação do Projeto de Lei n• 2284/83 de 
autoria de então o Deputado Federal Sebastião Cu
nó, que autorizava a exploração, pelos garimpeiros, 
a título precário, do ouro existente em Serra Pelada. 
O Projeto de Lei foi aprovado pelo Congresso, mas 
vetado pelo Presidente da República. 

Seis meses depois, a Presidência da República 
enviou ao Congresso Nacional novo Projeto de Lei 
sobre o mesmo assunto, que, aprovado, transfor
mou-se na Lei n• 7.194, de 11-6-84, que concedia 
aos garimpeiros uma área de 1 00 ( cem ) hectares, 
exatamente onde está situado o garimpo de Serra 
Pelada para ser explorado por eles, pelo prazo de 3 
( três ) anos, até ser atingida a profundidade de 20 ( 
vinte ) metros ou a cota de 190 ( cento e noventa ) 
metros acima do nível do mar. A mesma lei estabe
lecia uma segunda área, envolvendo a primeini, com 
aproximadamente 750 ( setecentol;l e cinquenta ) 
hectares destinada ao apoio logístico das ativídades 
de extração e beneficiamento do ouro. O artigo 2" e 
seu parágrafo 1•, da Lei 7.194/84, fixam as cocrde
nadas geográficas tanto da reserva garimpeira, 
como da área de apoio logístico. 

Dispunha, ainda, essa lei sobre a inclusão no 
orçamento da Uniãf>, referentes ao exercício de 
1985 a 1988, de 7.723.260 (sete milhões setecen
tos e vinte e três mil, duzentos e sessenta ) Obriga
ções Reajustaveis do Tesouro Nacional - ORTN, 
para pagamento à Companhia Vale do Rio Doce -
CVRD da ratificação da concessão de lavra, de que 
trata o Decreto n• 74.504, de 5-9-74. 

Determinando a Lei 7.194, de 11·6-84, que seu 
prazo de vigência era de apenas 3 ( três ) anos, 
ocorreram sucessivas prorrogações desse prazo. A 
primeira, pela Lei n• 1.599, de 15-5-87, que autori· 
zou a prorrogação da garimpagem da Serra Pelada 
por ato do Poder Executivo. Em consequência as 
demais prorrogações permitindo a atividade garim
peira em Serra Pelada deoorreram de decretos da
quele poder, a saber: 

Decretos n•s 97.408, de 23-11-88, 97.897, de 
13-7-89, 98.818, de 11-6-90, 99.385, de 12-7-90, 
Decreto s/n, datado de 13-3-91, e, finalmente, De
creto s/n, de 12-6-91. 

Este último decreto, do governo Collor, restrin
giu a atividade garimpeira em Serra Pelada aos re-
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jeitos do ouro e impôs o tombamento da cava, pelos 
órgãos competentes. A partir daf, as atívidades do 
garimpo ficaram paralizadas. Milhares de garimpei
ros viram-se obrigados a lutar pela sua sobrevivên
cia em outras aüvidades originando os sem terras, 
os sem tetas, os sem trabalhos, enfim, aumentando 
o clima de tensão social, em todo o Sul do Pará, 
principalmente em Curionópolis, Eldorado do Cara
jás e Parauapebas. 

Cronologia das Pesquisas de Minérios 
às proximidades de Serra Pelada 

1966/1967 - A Companhia de Desenvolvimen
to de Indústrias Minerais descobre manganês na 
Serra do Sereno; 

1970/1971 -A Companhia Vale do Rio Doce e 
a Companhia Meridional de Mineração pesquisa ja
zidas de ferro na região; 

1972 - A Companhia Meridional requer alvará 
de pesquisa e lavra de manganês; 

1974- É expedido o Decreto n• 74.509, de 5-
9-74, que autoriza à AMZA a lavra do minério de ler-
ro; 

1979 - A Docegeo, subsidiária da CVRD, faz 
levantamento geoquímico em parte da Serra do Se
reno; 

1980 - Os garimpeiros descobrem ouro aluvio
nar na G rota Rica e no Morro da Babilónia em Serra 
Pelada; 

1981 - A AMZA e CVRD aprovam o protocolo 
de incorporação, pelo qual todos os bens e direhos 
minerais da AMZA ficam incorporados à CVRD, in
clusive os direitos minerários previstos pelo Decreto 
n• 7 4.509/7 4; 

1983 - A CVRD apresentou no quinto distrito 
do DNPM requerimento de averbação de nova subs
tância (ouro) ao tftulo de lavra decorrente do Decreto 
n' 7 4.509/7 4. Ainda nesse ano o DNPM aprova o 
novo plano de aproveitamento apresentado pela 
CVRD; 

1984 - O ministro César Cais, das Minas e 
Energia, autoriza a: averbação da substância ouro ao 
Decreto de Lavra n• 7 4.509/7 4; 

1992 - O Presidente da República, atendendo 
a Exposição de Motivos n• 019/92, do Ministério da 
Infra-Estrutura, restaura em favor da CVRD a integri
dade do Decreto de Lavra n• 7 4.509/7 4; 

1996 - A CVRD anuncia, em fevereiro, a des
coberta de uma jazida de ouro estimada em 150 
(cento e cinqüenta) toneladas, no local por ela intitu
lada "Serra Leste" e, segundo ela, distante 2 Kms do 
garimpo de Serra Pelada. 

Superposição das sondagens da Docegeo 
na área do Garimpo de Serra Pelada 

Muito embora a CVRD tenha anunciado que a 
jazida de ouro por ela descoberta esteja situada a 2 
Kms do garimpo de Serra Pelada, em verdade, os 
trabalhos de sondagens estão sendo realizados den
tro do garimpo, quase à beira da cava, nos 100 
(cem) hectares da resetva garimpeira. 

Aí reside o ponto da discóndia. De um lado, a 
CVRD sustentàndo que a jazida por ela descoberta 
está situada na área de lavra que lhe foi outorgada 
pelo Decreto n• 74.509/74. Do outro, milhares de ga
rimpeiros afirmando que os trabalhos da CVRD es
tão sendo realizados na área que lhes pertence, por 
força de disposição legal e por imposição do contido 
-no artigo 17 4, parágrafo 3° e 4° da Constituição Fe
deral e que a área pretendida pela CVRD é um sim
ples prolongamento do próprio garimpç>. . 

Entende os garimpeiros que não podem ser 
prejudicados em seus direttos, pelo lato de ainda 
não estar regulamentado aquele dispositivo Consti
tucional. O seu direito, decorrente da ocupação e ex
ploração do garimpo, com autorização do governo 
federal pré-existiu à própria Consthuição, eis que, ao 
ser promulgada, os garimpeiros já exerciam as suas 
atividades, também com autorização legru. 

Pedidos e Sugestões 

Diante do exposto, pedem encarecidamente a 
V. Ex" que envide todos os esforços no sentido de 
ser constituída comissão mista do Congresso Nacio
nal para veficicação ln loco, em caráter de urgência; 
da situação, apresentando parecer conclusivo a ser 
encaminhado à Presidência da República para a 
adoção das seguintes providências: 

a) Demarcação das áreas da CVRD e dos ga
rimpeiros, obsetvadas rigorosamente as coondena
das geográficas constantes do alvará de lavra e pes
quisa outorgado pelo Decreto n• 74.504/74 à empre
sa e da Lei n• 7.194184, que criou a resetva garirn
peira; 

b) que os trabalhos demarcatórios sejam reali
zados pelo Setviço de Cartografia do Exércho, com 
o acompanhamento de representantes das partes in
teressadas; 

c) que, conclufdos os trabalhos de demarca-
. ção, seja reaberto o garimpo para os garimpeiros, 

na área que lhes pertence, primeiro, por determi
nação legal, e, a partir de 1988, por imposição 
constitucional; 

d) que seja respeitado o direho dos garimpei
ros de escolher os seus parceiros para exploração 
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do garimpo, se verificada a impossibilidade de ga
rimpagem manual; 

e) que os recursos bloquéados na Caixa Eco
nómica Federal e no Banco Centml, referentes à so
bra do ouro, ao paládi<>, etc., sejam libemdos para a 
execução de obras de infm-estrutum em Serrn Pela
da; 

f) que, enquanto perdurar o levantamento da 
situação pela comissão mista do Congresso Nacio
nal, o Governo Fedeml supm as necessidades mfni
mas de sobrevivência dos garimpeiros, com atendi
mento à saúde, à educação e à alimentação; 

g) por úttimo, que V. Ex", como lfder político in
conteste de todos os pamenses, assuma a condição 
de intermediador junto à CVRD na busca de uma so
lução definitiva, justa e humana para o gmve proble
ma social que aflige não somente o garimpo de Ser
ra Pelada, mas toda a região, com reflexos, também, 
no vizinho Estado do Mamnhão. 

Senador Jáder Barbalho, os garimpeiros de 
Serm Pelada não aceitam mais estar ao lado e em 
cima de tanta riqueza, sem dela participar. Conta
mos com o elevado espírito público, o descortifno e 
o conhecimento que V. Ex" tem dos nossos proble
mas para nos auxiliar, evitando o confronto, que não 
desejamos, que a nada levará, mas que pe>derá tm
zer a miséria, a fome, a viuvez, a orfandade, enfim, 
o caos social. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que Mesa do Senado 
aprovou em reunião realizada nesta data os Reque
rimentos n•s 537, 538, 540, 546 a 551, 556, 560 a 
564 e 569, de 1996, de autoria dos Srs. Senadores 
José lgnácio Ferreira, Freitas Neto, Laura Campos, 
Gilberto Mimnda, Romeu Tuma, Pedro Simon, 
Eduardo Suplicy, Roberto Requião e da Sr" Senado
ra Benedita da Silva, solicitando infonnações aos Mi
nistros mencionados. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavm ao Senador Eduardo Supli- · 
cy. V. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje o De
putado Germano Rigotto está encaminhando à Co
missão de Finanças e Tiibutação, da Câmara dos 
Deputados, parecer favorável ao Projeto de Ga
rantia de Renda Mínima. S. Ex• acolheu algumas 
emendas. 

Sinto-me na responsabilidade de registrar fato 
trágico ocorrido no municfpio de Santa Luzia, Distrito 

de Buriticupu, no Estado do Mamnhão. A tragédia 
ocorreu no imóvel chamado Sikel, situado a 70 quiló
metros de Buriticupu, na região de Pindaré-Mirim. A 
terrn havia sido invadida por 500 fammas de traba
lhadores sem terra. Na semana passada, a Justiça 
de Santa Luzia concedeu liminar para reintegração 
do imóvel. Os sem-terra, então, desocuparam o lo
cal. No entanto, na terça-feim passada, dia 11 de ju
nho de 1996, invadiram-no novamente. Houve um 
conflito ent'<' .. os trabalhadores e os responsáveis 
pelo 'imóvel,-que resultou em quatro mortes. Deslo
caram-se para o local da tragédia o Secretário de 
Segumnça do Estado, Coronel Celso Seixas Mar
ques Ferreira; o Superintendente do INCRA; repre
sentantes da Igreja e do Movimento dos Sem-Terrn, 
segundo as informações do Deputado Domingos 
Outra. 

Estivemos, há pouco, com o Ministro da Refor
ma Agrária, Raul Jungmann, que recebeu da Gover
nadora do Estado do Maranhão, Sr" Roseana Sar
ney, as informações de que os responsáveis pelo 
Governo do Estado estavam se dirigindo para o local 
dos incidentes. O próprio Ministro Raul Jungmann 
estava tomando as providências para fazer o mes
mo. 

Dessa vez, o incidente ocorreu entre os tra
balhadores e os responsáveis pela propriedade. 
Não temos conhecimento de todos os detalhes, 
mas gostarfamos de salientar que esse episódio 
novamente chama a atenção de todos os bmsilei
ros para a necessidade da realização de justiça no 
campo, de se garantir aos trabalhadores que dese
jam trabalhar na terra a possibilidade de sobrevi
verem. Não se pode adiar a realização dos assen
tamentos, a realização da reforma agrária. É preci
so que o Governo dê prioridade máxima a essa 
questão. 

Segundo pesquisas realizadas recentemente, 
65% da população brasileira apóia a implantação 
da reforma agrária. No Município de São Paulo, 
dados recentes indicam uma proporção ainda 
maior da opinião pública favorável a que se dê to
tal prioridade à realização dessa medida. Quanto 
mais cedo isso acontecer, teremos menores fndi
ces de incidentes, tais como os de Corumbiara, de 
Eldorado de Carajás e desse ocorrido em Santa 
Luzia. 

Sr. Presidente, Sr"s Senadoras e Srs. Senado
res, o Deputado Germano Rigotto, do PMDB do Rio 
Gmnde do Sul, está deixando, no dia de hoje, o car
go de Líder do Governo, uma vez que vai-se candi
datar ao cargo de Prefeito de Caxias do Sul. S. Ex" 
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vai disputar; dentre outros, com o Deputado Esta
dual Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores, 
autor da proposta que institui o Programa de Garan
tia de Renda Mínima para o Estado do Rio Grande 
do Sul. S. Ex", juntamente com os seus colegas do 
PT na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, 
desde o final de 1992, havia preparado um relatório 
favorável ao Projeto De Garantia De Renda Mínima. 
Desde então evoluiu o debate a respeito e surgiram 
propostas que começaram a ser implementadas no 

· Distrito Federal, em Campinas, em Ribeirão Preto e 
agora em nove cidades. O debate sobre o tema 
cresceu tanto que em nada menos do que 12 as
sembléias legislativas ou distritais estão se debaten
do projetos. 

Há o projeto em execução, denominado Bolsa
Escola, do Governador Cristovam Buarque, desde o 
inicio de 1995; o projeto do Deputado Paulo Teixei
ra, do PT, já aprovado pela Comissão de Constitui
ção e Justiça da Assembléia Legislativa de São Pau
lo; o projeto do Deputado Paulo Rubem Santiago, do 
PT, aprovado pela Assembléia Legislativa e vetado 
pelo Governador Miguel Arraes, do PSB, por uma 
questão de direito de iniciativa - ainda se discute 
essa questão -; no Rio de Janeiro, há o projeto do 
Deputado Neirobis Nagae, do PT; no Paraná, do D~ 
putado Eduardo Lacerda Trevisan, do PTB; no R1o 
Grande do Norte, da Deputada Fátima Bezerra, do 
PT - aliás, candidata à prefeitura de Natal -; em Mi
nas Gerais, do Deputado Almir Paraca, do PT; em 
Goiás, do Deputado José Lopes, do PT; na Paralba, 
do Deputado Undolfo Pires Neto, do PMDB; no Es
pírito Santo, dos Deputados José BaiOco, Cláudio 
Vereza, Brice Bragato e Juca Alves, do PT; em San
ta Catarina, da Deputada !deli Salvatti e dos Deputa
dos Volnei Morastoni, Canos Merss, ldelvino Furta
neito e Neodi Sareta, do PT; no Rio Grande do Sul, 
o projeto apresentado pela Bancada do PT, dos De
putados Pepe Vargas, Rávio Koutzii, José Gomes, 
Luciana Genro, Luiz Carlos Casagrande e Marcos 
Rolin. 

RessaHo que o Governador Antonio Britto de
terminou aos membros de sua equipe de Governo 
que averiguassem, pessoalmente, as experiên_cias 
em Campinas e Ribeirão Preto, para estudar a VIabi
lidade da adoção do Programa de Garantia de Ren
da Mínima no Estado. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há nada 
menos do que 59 cidades onde o projeto ou está 
sendo debatido ou executado, ou seja, já aprovado e 
sancionado, como em Campinas, por iniciativa do 
Prefeito José Roberto de Magalhães Teixeira, pio-. , 

neiro em 1995; em Salvador, onde o projeto foi san
cionado pela Prefeita Udice da Malta. 

O Sr. Esperldlão Amln- Senador Eduardo Su
plicy, V. Ex" me concede um aparte, quando achar 
oportuno? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sim, apenas 
vou ... 

o Sr. Esperldlão Amln- É para V. Ex" incluir 
o Vereador do meu Partido, o PPB, O. J. Machado. 
V. Ex" só está falando dos seus correligionários! 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Não, Senador. 
v. Ex" deve ter observado que, primeiro, eu estava 
relatando os projetos de iniciativa das Assembléias 
Legislativas; agora, estarei relatando os projetos de 
vereadores, e chegarei a mais do que um vereador 
do PPB. v. Ex" poderá prestar atenção. 

Relacionarei as cidades, as iniciativas e os res
pectivos Partidos: Campinas, José Roberto de Ma
galhães Teixeira, Prefetto, do PSDB; Salvador, Pre
fetta Udice da Mstta, do PSDB; Santos, em execu
ção, David Capistrano, do PT; Ribeirão Preto, v_e
readora Joana Leal Gan:ia, sancionado pelo Prefe1to 
AntOnio Palooci, do PT, já em execução, com 1072 
famOias inscritas; Sertãozinho, projeto sancionado 
pelo Prefetto Waldir Trigo, em execução; Londrina, 
dos Vereadores Alex Canziani Silveira, PTB, e Fran
cisco Roberto Pereira, do PT, sancionado pelo Pre
feito Luiz Eduardo Cheida, do PT, para iniciar-se em 
1997; em São Paulo, projeto do Vereador Arcelino 
Tatto, do PT, aprovado na Câmara Municipal, foi ve
tado pelo Prefeito Paulo Malul, do PPB, mas reapre
sentado por ele mesmo, com valores mais modes
tos, mas de natureza semelhante, sob o nome de 
Projeto Sobrevivência; São José dos Campos, de 
autoria da Prefeita Angela Guadagnin, aprovado 
peta Câmara Municipal, sancionado para entrar em 
vigor em 1997; Campo Grande, projeto do Vereador 
Pedro Teruel, do PT, aprovado por unanimidade na 
Câmara Municipal, vetado pelo Prefeito Juvêncio 
César da Fonseca, do PMOB, cujo veto será exami
nado pela Câmara, em 1996; Pitangueiras, projeto 
do Vereador Juperso Fernandes Peixoto, do PT; Rio 
de Janeiro, (cidade), projeto do vereador Francisco 
Alencar, do PT, que é candidato a Prefetto; Diadema 
(SP), projeto em tramitação, de_ ~utorta ~o Prefeito 
José di Fillipi Júnior, do PT; Curtt1ba, proJeto do Ve
reador Jorge Miguel Samek, que é Presidente do PT 
no Paraná; Piracicaba (SP), projeto da Vereadora 
Esther Sylvestre da Rocha, do PT; São Joaquim da 
Barra (SP), projeto do Vereador José Abdala Jabour 
Júnior, do PPB, sancionado pelo Prefeito José Ivo 
Vannuchi, do PT . 
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Nesse caso, em São Joaquim da Barra, quero 
até salientar que, primeiramente, o Vereador Jabour 
encaminhou o projeto, que foi aprovado em 24 ho
ras; o Prefetto, do PT, levou um susto, porque o seu 
Uder votou contra porque não tinha conhecido. Daf 
o outro Vereador, outro do PT, votou a favor, dizen
do que se tratava de um projeto nacional, aprovado 
pelo Programa Nacional do PT. O Vereador Jabour 
telefonou-me e disse que o Prefetto estava preocu
pado com a questão da iniciatiVa. Propus um diálogo 
entre ambos. E assim, como eu aqui dialogo com o 
Senador Esperidião Amin, chegaram a um entendi
mento. Novamente foi apresentado e, em termos 
que cabem no Orçamento, o Prefetto José Ivo Van
nuchi sancionou o projeto de iniciativa do PPB. 

O Sr. Esperldlão Amln - Permita-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Ouço V. Ex" 
com muito prazer. 

O Sr. Esperkllão Amln - Gostaria de cumpri
mentar V. Ex" pela exposição e dizer-lhe, com pure
za absoluta, com a ajuda do Senador Roberto Re
quião, com pureza dalma, que não vejo outro cami
nho para a polftica social do mundo, principalmente 
neste momento do impacto da globalização, que 
não tenha como eixo o Projeto de Renda Mfnima. 
Que nome tenha ele, que versão ele possa adqui
rir. Claro que há circunstâncias locais que devem 
ser consideradas. Nunca neguei este fato. Foi por 
isto que interferi no pronunciamento de V. Ex•, 
para aplaudir as iniciativas dos companheiros do 
meu Partido, que já adotaram procedimento asse
melhado. Foi esta a razão do meu aparte, cuja 
oportunidade agradeço. Primeiro, para reconhecer 
que este é o eixo do projeto social; segundo, sem 
dúvida alguma, faz muito bem o Vereador do PPB, 
como é o caso do Vereador José Abdala Jabour 
Júnior, como é o caso do Vereador O. J. Machado, 
em Florianópolis, como fazem bem os Vereadores 
e Deputados do PT e de qualquer outro Partido 
que adotam iniciativas, respeitadas as peculiarida
des, nesse eixo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Nobre Senador 
Esperidião Amin, agradeço o aparte de V. Ex" por
que, de fato, felizmente, essa proposição tomou-se 
suprapartidária. 

Continuando a relação das cidades: 
em lpatinga, Minas Gerais, o Vereador Ro
binson Ayres Pimenta, do PT; Volta Redon
da, Rio de Janeiro, Vereadora Maria das Do
res Mota, PT; Fortaleza, Vereador Paulo 

Mindêllo, do PSDB; Belo Horizonte, Verea
dor Rogério Conreia e Betinho Duarte, do 
PT, já aprovado pela Câmara Municipal; 
Santo André, Vereadores Heleni de Paiva, 
João Avanileno, José Montara Rlho, Ivo Ma
tim, João Rodrigues e Vanderley Siraque, do 
PT, aprovado pelo Plenário da Câmara Mu
nicipal, vetado pelo Prefetto Newton da Cos
ta Brandão - a Câmara derrubou o \'elo; 
Jundiaf (SP), Vereador Antonio Augusto 
Giaretta, sem Partido; Betim (MG), Vereador 
Joaquim Gino, do PMDB; Goioeré, Paraná, 
Vereador Pedro Pessoa Tardelli, do PT, 
aprovado por unanimidade na Câmara Muni
cipal, vetado pelo Prefetto José Paulo No
vaes (PDn - deve ser reapresentado -; 
Umua@.ma, Paraná, do Vereador José Osni 
Miguel Santana, PT, aprovado na Câmara 
Municipal, vetado pela Prefeitura, sendo der
rubado o veto do Prefetto, que obteve limi
nar para suspender a execução do projeto, 
sob a alegação de tratar-se de assunto de 
competência do ExecutiVo - o caso está sub 
judice -; em Campos, Rio de Janeiro, o Pro
jeto do Vereador Antonio Carlos Fenreira 
Rangei, do PT, aprovado por unanimidade 
na Câmara Municipal. • ..• aprovado por una
nimidade na Câmara Municipal. 

26 - LIMEIRA (SP) - Há dois projetas 
apresentados na Câmara Municipal: um do 
Vereador luiz Carlos Pienre (Pn e outro do 
Vereador Paulo Sérgio Oliveira (PTB). 

27 - POÇOS DE CALDAS (MG) - Pro
jeto da Vereadora Ana Maria Quintas Guerra 
de Oliveira (Pn, aprovado por unanimidade 
na Câmara Municipal. • 

Esse, com uma caracterfstica mutto importante, 
porque, lá - como oconreu em diversos outros luga
res, inclusive em Pernambuco, onde o Governador 
Miguel Arraes vetou o projeto -, a vereadora resol
veu solicitar ao IBAM - Instituto Brasileiro de Admi
nistração Municipal, que realizasse um trabalho de 
assessoria jurfdica sobre se era passivei ou não 
um vereador apresentar projeto de lei instituindo a 
renda mfnima. Chegou-se à conclusão sobre a 
inexistência de restrição quanto à propositura do 
projeto de lei. 

A competência, segundo o IBAM. é concorren
te. Portanto, tanto os vereadores de qualquer muni
cfpio quanto os prefettos; tanto os deputados esta
duais quanto os governadores; tanto os deputados 
federais e senadores quanto o Presidente, po<l:om 
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ser autores da iniciativa de se criar um programa de 
garantia de renda mínima ou seus congêneres. 

Faço este registro como parte do pronuncia
mento, para o conhecimento de vereadores, deputa
dos e senadores desse parecer. 

Solicito a transcrição do restante de todos os 
nomes de cidades e respectivos parlamentares que 
tiveram a iniciativa, em todo o Brasil, de apresentar 
tal proposição. 

Gostaria de salientar que o próprio Tribunal de 
Contas da União, no seu último relatório, sobre as 
contas de 95, prepôs: 

"a criação de programa de renda míni
ma, a ser custeado, por exemplo, por tribu
tos sobre grandes fortunas e operações fi
nanceiras também pode co~ituir-se em im
portante política de amparo ao trabalhador e 
de redução de problemas sociais". 

Em documento do IPEA, a Economista Sônia 
Rocha, dentre suas conclusões, recomenda: "O es
tabelecimento de uma política de rendas envolvendo 
dfferentes mecanismos (polftica fiscal, política sala
rial, renda mínima etc.), visando reduzir, de imediato 
e progressivamente, a desigualdade de renda e a in
cidência de pobreza absoluta"_ 

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o De
putado Germano Rigotto por esse trabalho. No que 
diz respeito às experiências de programas de renda 
mínima vinculados à educação e bolsa-escola, exis
tem as propostas dos Senadores Ney Suassuna, 
José Roberto Arruda e Lúcio Alcântara; dos Deputa
dos Nelson Marchezan, Chico Vigilante e Fernando 
Ferro, e de inúmeros outros proponentes. 

Dentre as emendas apresentadas pelo Deputa
do Germano Rigotto está a seguinte: 

"Parágrafo 3° - Para se habilttarem ao 
programa, pai, mãe ou responsável deverão 
apresentar a certidão de nascimento e/ou 
documento de guarda ou tutela dos filhos ou 
dependentes de até 14 anos, juntamente 
com o comprovante de matrícula da criança 
em escola pública. Tal exigência não se apli
ca às pessoas que não tenham filhos ou de
pendentes até 14 anos. • 

Ou seja, o Programa de Garantia de Renda Mí
nima, por este parecer do Deputado Germano Rigot
to, vai beneficiar toda aquela pessoa de 25 anos ou 
mais, cuja renda não atingir R$240,00, mensalmen
te, proporcionando um imposto de renda negativo de 
30% ou até 50% da diferença entre R$240,00 e a 
sua renda. Em tendo crianças em idade escolar, de-

verá o beneficiário demonstrar que estão freqüen
tando a escola. Porém, se a pessoa não tiver crian
ças, também terá direito à renda mínima, que, neste 
caso, terá o caráter de universalidade. 

Peço, Sr. Presidente, seja transcrita a íntegra 
do parecer do Deputado Germano Rigotto, favorável 
ao projeto, parecer e5se que agora passo às mãos 
dos Deputados, sobretudo os membros da Comis
são de FinançaS e Tributação, que deverão, nos pró
ximos d~~s, analisar esse caso. 

Gostaria também de cumprimentar o Senador 
Ronilldo ·Cunha Uma, que, como Relator da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, acatou a emenda propon
do a instituição do Programa de Garantia de Renda 
Mínima a partir de 1997. 

De maneira que, aprovado na Câmara o Proje
to e a LDO, tudo se coordena para que, em 1997, 
iniciemos tal Programa no Brasil. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPL/CY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

PRCUETO DE LEI N" 2.561, DE 1992 

lnstllul o Pn>gnoma do Garantia do Renda Ui
nlma- PGRM e d6 outnla provld6ncillll. 

AuiOr. Sanador Eduardo SUpllcy (PLS n• 80/91) 

Relator. Deputado Germano Rlgotto 

l-Relatório 

O Projeto de Lei n11 2.5611921nstttui o Programa de Garan
tia de Renda Mlnlma- PGRM. Seu objet111o é cc..,......ntar a 
renda dos c::ldaCIAos braSikNros maiores de vinte e dflCX) anos de 
Idade, que auteram vencimentos brutos mensais inferiores a 
Cr$45.000,00 em valores de abri de 1991, equivalentes, com os 
ajustes provistos no projeto aprovado pelo Sanado, a R$240.00, 
em valores de maio de 1996. através do ínposto da renda negatf. 
vo. Trata~se de Instrumento que visa, de fonna clreta. e eficaz, 
cumprir um dos objaiM:>s foodamantals da República Federativa 
do Brasil, expresso no art. 3', Inciso III, da Constllulção: "erradicar 
a pobreza a a marglnallzaçAo a reduzir as desigualdades sodals 
a regionais." 

Não será fácil fazê.4o sem aumentar a arrecadação, mas a 
possibilldada exista. é posslvel de- que haja dotannlnação 
para cortar desp8888, tnmsfertr recursos e suprimir incentivos que 
existem em nome dos pobres, mas que não os atingem slgniftcatf. 
vamanta. Não o fazem por lneficlênàa ou desvio na aplicação. 
Mesmo que haja necessidade de financiar o PGRM com aumento 
de arracadaçio, é importante kmbrar que esse aumento nAo de
pende necessariamente da criação de novos tributos, ou da majo
ração da alfquotas já existentes. Num pafs em que a evasão é tAo 
Intensa, é perfeitamente posslval ampliar a racella pública com 
base no combata à assa prática. 

Assim como as pessoas que ganham além de um detennl~ 
nado limite transferem parte de seus rendimentos ao Erário, na 
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forma de Imposto sobre a renda, aquelas que percebem rendi
mentos inferiores a um certo patamar receberão uma complemen
tação, através do mesmo sistema. Uma importante vantagem está 
no reconhecimento do diretto de escolha do beneficiário, que dará 
aos recursos recebidos a destinação que- lhe pifreça mais ade
quada. Diferencia-se, assim, de outros programas soCiais que têm 
por objelivo distribuir bens aos pobres ou prestar-lhes assistência, 
sem consultá-los previamente acerca de suas necessidades mais 
prementes. 

O pagamento do imposto de renda negatiVo far-se-á na 
fonte ou através dos procedimentos de devolução do imposto de 
renda. A fiscalização será_feita segundo as normas do imposto de 
renda, procedendo-se a sua adaptaÇão àsOãCãS:Sidades de admi-
nistração do PGRM. 

Os vencimentos brutos dos beneficiários serão comple
mentados com um valor mensal equivalente a 30% (trinta por cen
to) da dHerença entre aqueles vencimentos e o imite de 
A$240.00, de maio de 1996. De acordo com a disponibilidade de 
recursos e a experiência do programa, podará o Executivo au
mentar a referida alfquota para até 50% (cinqüenta por canto). 

Assim, no caso de a alfquota ser de 30%, se uma pessoa 
estiver recebendo uma renda de R$112.00 por seu trabalho no 
mês, ela terá direito a um complemento de R$38,40, e a sua ren
da aumentará para R$150,40. No caso de uma pessoa estar de
semprogada, doente, inabilitada e com renda zero, receberá 
A$72,00, como um direito à cidadania. Se a alíquota for de 50%, 
os valores do complemento serão, respectiVamente, de A$64,00 e 
R$120,00. 

Os efeitos financeiros da lei terão Inicio em janeiro de 
1997, com valores atualizados pelo índice de correção dos tribu· 
tos federais. Novas correções serão realizadas sempre que hou
ver aluste no valor do salário mínimo, na mesma proporção. No 
mês de maio de cada ano o valor limtle que serve de base aos 
cálcutos da complementação será acrescido de uma percentagem 
igual à taxa de crescimento real do PIB per capUa do ano anterior. 

A operacionalização do PGRM será gradual, abrangendo 
os maiores de 60 anos em 1997, os de 55 anos ou mais em 
1998, e assim por diante, até que no ano 2004 todos os 
maiores da 25 anos estarão Incluídos no PGRM. Também é 
facultado ao Executivo implantar o PGRM em período mais 
breve do que os oito anos de implantação gradual. Se o Exe
cutivo, por exemplo, tomar a decisão de Implementá-lo de 
forma abrangente para todas as pessoas de 25 anos ou 
mais, desde 1997, poderá fazê-lo. Caso a experiência de~ 
monstra a necessidade de se diminuir o limite de Idade dos 
beneficiários do PGAM para 18 anos, o Congresso estará 
pronto para analisar esta proposição. 

O programa será custeado com dotaçl.o orçamentária es· 
pacífica, consignada no Orçamento da UniAo. A partir de 1996, 
cancelamentos, transferências de despesas e outras medidas da 
mesma natureza serão espedficadas nos projetas de lei relatiVos. 
a planos e diretrtzes orçamentários. 

Para fazer frente ao crescimento da demanda resultante da 
implementação do PGRM, prevê o projeto que o Executivo insti
tuirá programas e projetas de incentivo à oferta de serviços e 
bens de consumo populares. COnvênios entre o Poder Executivo 
Federal, os Estados e os Municípios visam possibilitar a coopera
ção administrativa e financeira, bem como o treinamento dos be
nefidários do PGRM, facilitando seu Ingresso ou melhorando sua 
posição no mercado de trabalho. 

O beneficiário responsável pela prátiCa de fraudes será ex
doido do PGAM pelo prazo de cinco anos, ou definitivamente, no 
caso de reinddênda. Multas e outras sanções aânlnistrattvas e 
penais serão aplicadas aos servidores do PGRM que concorram 
para a fraude. 

O projeto prevê que, na medlc!a em que o PGRM for gra
dualmente implementado, as despesas relativas a alternativas 
menos eficazes para enadlcaçio da pobreza poderão ser substi
turdas. É estipulado um limite equivalente a 3,5% do PIB para o 
custeio total do PGRM. 

11- Voto do Relator 

O PGAM contém os elementos clássicos da idéia de Im
posto de renda negatiVo: (I) o nível de renda - R$240,00 - abaixo 
do qual a pessoa passa a ter o -direito ao comptemento de renda; 
(11) o nível garantido de renda mCnima - R$72,00; (III) a taxa a ser 
aplicada à dHerença entre a reilda da pessoa e o nfvel mandona
do em (I) - 30%, que poderá ser alterada para até 50%. Desta 
maneira, o PGAM mantém o incentiVo para que a pessoa trabalhe 
e ganhe mais, uma vez que a renda total do beneficiário cresce 
com o nível de renda que consiga auferir por seu trabalho. A gra
dualidade do programa também está satisfatoriamente definida. 

O projeto abdica de discriminar em tennos da composição 
familiar em favor da agilidade de Implementação da medida. Tem 
a virtude de resgatar o princípio do piso miníma, com característi
ca diferente da que ocorre com o salário mfnimo, uma vez que o 
direito é assegurado Independentemente de estar a pessoa em· 
pregada ou não. O m8canismo do Imposto de Renda Negativo 
funciona de maneira a tomar o trabalho sempre mais atraente do 
que a ociosidade. Na medkUl em que o beneftclário consiga au
mentar a renda, o boneffdo recebido dlminu~ mas cruce o sua 
renda total. O PGAM estimula, pottanto, o trabalho e o piogresso. 

Um exompJo numértco ajuda a esclarecer este ponto. Um 
lnciMduo que recebesse R%120,00 por seu trabalho, t8rta direito 
a um beneffcio de R$36,00 mensais, caso a alfquota fosse de 
30%. se esse mesmo Individuo conSeguisse BOOlentar a sua ren
da obtida no mercado paro A$200,00 ao mês, o benefício diminui
ria para R$12,00. Nessa caso. a sua renda total aumentaria de 
R$156,00 para R$212,00, pre8e1V8ndo-se o estímulo à busca de 
maior remuneração peta trabalho. 

O PGRM viabillza uma fonna direta, eftcaz e eficiente de 
redistrlbulção de rendo. Por essas caracterfsticas, a garantia da 
uma renda mfnima, básica ou de ddadania, através do Imposto 
de Renda Negativo, ou fonna alternativa, tem encontrado forte 
respaldo na literatura espedalizada entre economistas das mais 
diversas tendências. Assim, no contexto da corrente econOmica 
angio-saxOnica, devem ser citados James Edward Meada, John 
Kenneth Galbraith, James Tobin, Robert Solow, Frledrich A. 
Hayek, Paul A. SamuelsOn, Roberto lheobakj, Anllony B. Atkinson, 
Rqlh Dallrondotf, Robert Lampman, George Stiglor o Miltln Fried· 
man. Quanto à corrente européia, inclui economistaS como Philippe 
Van Parijs, ChantaJ Euzeby, Pierre RosanvaJion, Hannione Parker, 
Yoland Bnlsson, Mdré Gorz, Guy Aznar o SOrge Mlano. 

Ao lado de um grande número da avaliações encorajado
ras, o PGRM tem suscitado algumas dUvidas. com a finalidade de 
esclarecê-las, começaremos por arrolar as objeçoes ao PGRM 
(A). seguidas do nosso ponto do vista (O). 

(A) O projeto parto de um prossupos1o Individualista, pois 
afirma que a distribuição dlreta permite uma melhor utilização dos 
recursos. 

(O) Uma organização social baseada em principies éticos 
não pode tolerar o grau de miséria que aflige o povo brasileiro. 
Ela exfga medidas inovadoras a ágeis. Embora várias modalida
des de distribuição indireta estejar:n sendo realizadas há multo 
tempo, a pobreza absoluta em nosso Pais continua crescendo. E 
certo que o projeto parte do pressuposto de que a distribuição di
reta é meUs eficiente. A razão, porém, é meramente pragnática: a 
distribuição dlrata, além de reduzir substandalmente os custos 
operacionais e os desvios característicos de diversos tipos de pro
gramas, oferece ao beneficiário um leque de opções maior para a 
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alocação dos recursos. A aceitação do PGRM pela sociedade, 
através de seus representantes no CongreSso Nacional, significa 
um passo importante no sentido de _se colocar em p_rátic:a o princ{. 
pio da solidarie.da_dª_humana, o da fraternidade. O objetivo é as
segurar condições de sobrevivência a todos os cidadãos. 

{A) A desativação de outras entidades de atendimento das 
necessidades sociais pode representar a renúncia de políticas 
globais. 

(O) O que o projeto propõe é a substituição de programas 
de baixa eficiência por um sistema de redistri_buirão de renda ino
vador e ágil que atende melhor aos interessas ·cta população. O 
PGRM é ele mesmo uma •politica global•. Nos pafses onde for
mas de renda mfnima crédito fiscal ou imposto de renda negati
vo foram instituídos (EUA, Canadá,- Suécia, Noruega, Dinamar
ca, Finlândia, Alemanha, Bélgiw, França, Espanha, Holanda, Ir
landa, Luxemburgo, Reino Unido, Guiana etc.), os programas 
de renda mlnima têm como caracterfstlca a sua universalidade. 
Há, entretanto, programas de natureza social, especialmente 
nas áreas da educação e da saúde, que permanecem funcio
nando concomitantemente com os programas de renda mfnima. 
O sistema econOmico, considerado dos mais avançados, conta 
com várias modalidades de seguro social ou •renda básica• tais 
como os beneficias para famllias com crianças - uma renda 
que é paga aos pais até que as suas crianças completem seus 
estudos, aos 20 anos de Idade - renda para auxiliar a Inserção 
no mercado de trabalho e ainda três tipos de pensões, uma das 
quais com alíquotas graduais, que leva em conta o número de 
anos que a pessoa mora no pafs, chamada pensão nacional de 
suplementação. 

Um dos estados do EUA, o Alasca, instituiu um sistema que 
assegura a todos que ali residem há pefo menos um ano, de qual
quer idade, um dividendo anual que, em 1995, foi de US$990,30. 
Em 1976, por decisão da Assembléia L~tiva e também por 
plebisdto entre todos os eleitores, foi aprovada um emenda à oonst
tuição do Estado segundo a qual 25% dos royoHioo obtidos com a 
expk)ração de minérios, como o petróleo (SOO/e das novas descober
tas a partir de 1980), seriam destinados a um fundo que seria ad
ministrado em beneficio de todos os habitantes. 

(A) Não há como definir o piso de renda que o projeto ado
ta (A$240,00, de maio de 1996) como sendo o desejável. 

(O) A dialélica do possível e do desejável é sempre diffcil 
de ser defmida. O piso de renda fixado no projeto é o que toma 
possível, nas circunstancias da economia brasileira, prover um 
complemento da renda que pode atingir até metade do patamar 
de A$240,00, em valores de maio de 1996, para os potenciais 
beneficiários do PGAM, de fonna compativel com o Orçamento 
da União. Estimativa feita com base na Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Oomicrlios (PNAO) do IBGE, para 1993, reve
lou que, naquele ano, a população brasileira acima de 25 anos, 
com rendimentos até dois salários m(nimos - potencial beneft· 
clária direta do programa - somava aproximadamente 44,7 mi
lhões de pessoas. Estima-se que, uma vez integraJmente im
plantado, o custo do PGAM alcançaria cerca de 3% do PIB. Se 
forem confirmadas as previsões recentes feitas pelo IPEA, em 
SOnla Rocha, •Renda e Pobreza. Os impactos do Plano Reat• 
(maio de 1996), segundo o qual o número de pessoas pobres 
diminuiu consideravelmente de 1994 para 1995, e se esta ten
dência continuar, o custo do PGRM poderá ser bem menor. 

(A) O custeio do programa deveria ser feito de fonna espe
cffica, a partir do Orçamento Rscal, por exemplo, mediante a insti
tuição de contribuição social do tipo Pis/Pasep, via Orçamento da 
Seguridade Social. 

(O) Instituir contribuição específica para o custeio do 
PGRM implicaria em expandir ainda mais a carga fiscal e 
cria novas áreas de resistência ao PGRM. Em vez de criar 

um novo encargo fiscal, faz mais sentido aprimorar o iligivel sim 
obrigar os grandes sonegadores a pagarem sua quota de impos
tos. A Receita Federal calcula que a ~onegaçãofiscal no Brasil ai~ 
éança um volume correspondente a cerca de 8% do PIB. Dado 
este nível de sonegação, e levando em consideração a projeção 
dá custos do PGAM da ordem de 3,5% do PIB, é evidente que o 
incremento de receita que poderia resultardofuncionamento de 
uma máquina arrecadadora eficlãnte já seria mais-do que sufi· 
ciente para o financiamento do programa. Ademais, a Constitui
çãoimpedequeleivenhaavincularreceitaedespesa. 

(A) Dada a atual situação das finanças públicas brasileiras, 
o rusto de 3% a 3.5% do PIB é muito elevado. 

(O) Essa estimativa de custo somente seria atingida com a 
Implementação plena do programa, o que se dará daqui a cerca 
de oito anos. A atual situação das finanças públicas brasileiras 
não pode servir de parâmetro para o que vai suceder no ano 
2004. É muito temerário antecipar em oito anos um traço essen
cial da conjuntura brasileira, sobretudo quando o prognóstico li
mita-se a extrapolar linearmente o quadro vivido pelo Brasil nos 
dias atuais. Se implantado gradualmente, com a suposição de 
que todos os de 60 anos ou mais, cuja renda não atinja o pata· 
mar previsto na lei, soUdtarem o diretto à renda mínima, o cus~ 
to, no primeiro ano do projeto, será da ordem de 0,3% do PIB. 
Por outro lado, tendo em vista a importAncia do objetivo que se 
espera alcançar - a erradicação da miséria - o custo de 3.0 a 
3.5% do PIB, estimado para quando o direito for estendido a_ to
das das pessoas com 25 anos ou mais, pode ser considerado 
plenamente justificado. 

(A) O PGRM pode converter-se em justificativa para o setor 
privado limitar a remuneração dos seus empregados e aumentar 
a taxa de exploração; o PGRM transformar-sa-ia em uma fonte de 
subvenção governamental para as empresas. 

(O) A generaUzação não procede. O setor privado, no seu 
conjunto, dificitmante reagiria de forma tão drástica. Situações 
particulares podem, de fato, ocorrer. O salário mfnimo, no caso, 
representaria uma barreira para tal procedimento. Ê indispensável 
situar a questão do ponto de vista do próprio trabalhador. A ga
rantia de uma renda mfnlma confere maior poder de barganha ao 
trabalhador. Admitamos, contudo, como mera hipótese de traba
lho, que a obieção fosse verdadeira. Neste caso as empresas e 
donas de casa tenderiam a empregar mais pessoas. A expansão 
do nlvel de emprego fortaleceria adicionalmente o poder de bar
ganha dos assalariados e reforçaria a pressão por salários melho
res. O resultado líquido tenderá a ser um aumento de bem-estar 
geral dos trabalhadores. 

(A) Receita Federal não teria condições materiais para 
operacionalizar o PGRM. 

{O) Economias de escopo {ganhos oriundos do uso de 
uma mesma estrutura para a realização de atividades diS1intas) 
podem ser Obtidas com a utilizaçio do aparato da Aecei1a Federal 
(que, aliás, está sendo ampliado e modernizado) para a imple
mentação do PGAM. Com os Recursos cada dia mais aperfeiçoa
dos da informática, revela-se faladoso o argumento de impossibi~ 
lidada administrativa de gestão eficaz do PGRM. 

(A) O PGRM pode desestimular a procura de trabalho por 
parte do beneficiário. 

(O) O PGAM é concebido de tal modo a sempre se manter 
o estimulo para a pessoa progredir, dando margem para a pessoa 
ganhar mais através de seu trabalho. Além disso, cria mecanis
mos de estfmulo à reinserção no mercado de trabalho. O artigo 
sétimo especifica que o Executivo desenvolverá programas de 
treinamento de mão-de-obra "necessârios ao seu aperfeiçoa
mento ou ao seu ingresso no mercado de lrabalho•. Os progra· 
mas de renda mrnima existentes na COmunidade Européia con
sideram o aspecto da reinserção no mercado de trabalho. Já a 
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forma de Imposto de Renda Negativo nos EUA, o •Eamed Incarne 
Tax Credit" (EITC) ou •crédito Fiscal por Remuneração Recebi· 
da", leva em conta um complemento de renda a pessoa que tra
balha, tem familia, e que necessita de um adicional suficiente 
para a sua subsistência. Oítlersos estudos têm indicado que o 
EITC tem contribufdo para aumentar a oferta e o nfvel de empre
go. 

(A) O projeto não define o órgãO a-que o PGAM ficaria vin
culado. 

· (O) Esta definição pode ser realizada -pelo- Poder ExeCutiVo 
de forma mais aproprtadà. É ptausível até, como se fez na Fran
ça, que se institua um organismo misto para gerir o PGRM, com
posto por elementos de diferentes órgãos, deixando-se apenas· a 
execução propriamente dita nas mãos da Receita Federal. O Ex&
c~tivo tem, obviamente, um papel fundamental a exercer na viabi-
lização da proposta. A Receita Federal pode operacionalizar o pa
gamento a a fiscalização dos beneffdos do PGRM. Poder-se-á 
prever a coordenação de esforços nos três níveis da União, dos 
Estados e dos Municfpios, tanto do ponto de vista administratiVo 
quanto financeiro. 

Os efeitos da introdução do Imposto de Renda Negativo fo
ram estimados através da tese de mestrado •Modelo com especi
ficação lnsumo-Produto para simular distribUição de renda: Uma 
aplicação para Eoonomla Brasileira', apresentada junto à 
EAESPIFGV por Sarnir Cury. As téallcas utillmdas para esta esti
mativa envolveram o instrumental de klsumo-produto juntamente 
com a esquematlzaçi.o de l.Wlla "MatriZ de ContatMUdade SOCial" 
para a economia brasileira O fonnato finaJ do modelo utiHmdo 
permitiu o cálculo da produção bruta de 90 setoras. bem como 
dos principais agregadoS de renda e emprego. 

Com relação a produção setorial, podemos afirmar que a 
introdução do Imposto de Renda Negativo tende a beneficiar 
significativamente uma grande quantidade de setores que pro
duzem bens de primeira necessidade que, por sua vez, dasen· 
cadealiam um processo de aumento de produção em outros se· 
toros que são direcionados para o consumo intermediário das 
empresas. 

Como exemplo, um aumento nos gastos governamentais, 
que significasse liTla elevação da renda da ordem de 5% do PIB 
para aqueles que ganham até 2 salários mfnimos, produziria os 
seguintes incrementos ds produção setorial: 

INCREMENTO DA PRODUÇÃO SETORIAL 

Setores Aumento da 

produção 

% 

1. Leite e taticfnlos 24.07 

2. Indústria farmacêutica 23.61 

3. Saneamento e abastedmento de 

água. 22.83 

4. Beneficiamento de arroz 22.51 

5. Indústria de fumo/cigarro 22.07 
6. OJtros alimentos 22.00 

7, Moagem de trigo 21.48 

8. Abate e preparação de aves 19.99 

9. Refino de óleos vegetais 18.98 

10. Perfumaria e produtos de limpeza 17.78 

11. Abate e preparação de camas 17.75 

12. Aluguel da bens imóveis 15.18 

13. Produção e refino de açúcar 14.94 

14. Bebidas 14.44 

15. Produção e distribuição de energia 

elétrica 14.24 

16. Rações para animais 14.21 

17. Beneficiamento de produtos vegetais13.61 

18. Agropecuárla 13.51 

19. Saúdo privada 13.02 

20. Transporte rodoviário 13.02 

21. Adubos, fertilizantes e corretivos 12.70 

Nota: A economia brasileira está representa& por noventa dife

rentes satores, que correspondem ao nrvel 100 da matriz insumo
produlo do IBGE de 1980. O aumento médio da produçilo dos no

venta setores é de 8.70%. 

Com base nos dados adma expostos, depreende--se que a 

Introdução do Imposto de Renda Negativo repero.Jtirá sobra a ca

dela produtiva do vários produtos, provocando afeitos mu~llca· 
dores de renda e emprego sobre a totalidade do sistema econ6-
mk:o. 

Especificamente com ralaçio ao PIB, as simulações indi

cam que o aumento de renda dos beneficiários do Imposto de 

Renda Negativo levaria a 0018 variaçl.o positiva de 8.52% naque

la agregado. 

OS mesmos efeitos sAo veriftcados no nivel da emPregos 

remunerados, que acusariam l.KT1 Incremento da 8.86%, Signlft.. 
cando a geração de 2.887.185 empregos, apenas no marcado 

formal da trabalho. Se levarmos em conta os empregados famllia· 

res não remuneradoS fonnaknonte, localizados prtndpalmente na 

Agropocuárla, toremos a dupNcação doSI!8S valores. 
Por outro lado, em funçio do mmento do nfvel de renda e 

dos setoras que são demandados. teremos uma variação positiVa 
do 11,93% nos inpostos lndlretos (ICMS, !Pi, Imposto de Importa
ção e outros) e da 6,10% nas COntribuições SOciais Prevktenda~ 
rias. que trarão retomo Imediato para as finanças públicas. nas 
três esferas de Governo. 

Neste mesmo sentido, teremos um incremento no lucro 
bruto das empresas da ordem de 9,72%, o que implicará no au-
·mento da capacidade de investimento das empresas, estimuladas 
pefo crescinento sustentado das produções setorials actvlndas na 
introdução permanente da 001 mecanismo de Dlstribulçio de 
Renda 

OS dados apresentadOs. relatiVOS ao a001ento dos Impos-
tos lndlrotos (11,93%), das oontrlbulçõos sociais {6,10%), do ex· 
codonto bruto das empresas {8,52%), pann~ que seja osllma· 
do um Incremento da carga tributárta em tomo de 10%. COnslde-
rando que a carga tributária dos Munlciplos dos Estados e da 
União encontra--se em 25,08% do PIB {Dados para o ano de 
1992. Bolollm COnjuntural do IPEA, jan/93), toremos um retomo 
de aproximadamen1e 2,5% do PIB, a nrvel das receitas tributárias, 
decorrentes da introdução do Imposto de Renda Negativo. 

Em •A Eoonomla a o ObjetlvO Público•, (Edftora Martins. 
1975, págs. 279 a 280), John Kennath Galbralth, professor da 
Universidade de Harvard, EUA, assim se expressa sobre esta 
propos1a. 

Chegamos assim à última e à mais urgente desta série de 
refonnas: a provisão de uma renda garantida ou altemattva. como 
imperativo de direito, para os que não encontram emprego. 

Não se pode alegar, para combater a adoÇAo de uma ren
da aHematiVa, que alguns beneficiários não trabalharão. É justo. 
como dispõem todas as propostas atuais, que o lndlvrduo que tra-
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balha ganhe mais do que o que não trabalha. Ao assumir o em
prego, perderá uma parte, mas não a totalidade da sua renda al
tematlva, de modo que sempre estará em melhor situação traba
lhando do que vivendo na ociosidade. O trabalho continuará sen
do uma necessidade iniludfvel da sociedade econOmica. Mas o 
propósito essencial da renda alternativa consiste em impedir que 
o individuo seja obtigado a satisfazer-se com uma renda Inferior a 
um determinado minimo para conseguir esse trabalho.· 

Na 101 Conferência Anual do • Joumal of Law _Society•, 
em Cardiff, pronunciada em 16 de janeiro de 1994, Galbralth 
reiterou sua defesa do direito a uma renda mfnima: ·existe, pri
meiro, o inescapável requerimento de que toda pessoa em uma 
boa, ao menos decente, sociedade deveria ter uma fonte básica 
de renda. E se Isto não for possível através do sistema de mer
cado, como assim é hoje chamado, então é precisa que venha 
do Estado. Não vamos nos esquecer que nada detennina um ii~ 
mite mais forte à liberdade do cidadão do que a total ausência 
de dinheiro.• 

Por sua vez, o professor Milton Frledman, laureado com o 
prêmio Nobel de Economia, defende da seguinte maneira a Intro
dução do imposto de renda negativo, no livro •capitalismo e Li
berdade• (Edttora Ane Nova, 1975, págs. 162 e 163), como o 
mais elicaz instrumento para combater a pobreza: • _.Duas coisas 
parecem claras. Primeiro, se o objetivo é mitigar a pobreza, deve
riamos ter um programa destinado a ajudar o pobre. Há muitas ra~ 
zões para justificar a 

Por outro lado, em função do aumento do nfvel de renda e 
dos setores que são demandados, teremos uma variação positiva 
de 11,93% nos impostos lndiretos (IC.MS, IPI, Imposto de Importa~ 
çAo e outros) e de 6,10% nas Contribuições Sodais Pravldenciá~ 
nas, que trarão retomo Imediato para as finanças públicas, nas 
três esferas de Governo. 

Neste mesmo sentido, teremos t.m Incremento no lucro 
bruto das empresas da ordem de 9,72%, o que inplicará no au~ 
manto da capaddade de investimento das empresas, estimuladas 
pelo crescimento sustentado das produções setoriais advindes da 
introdução pennanente de um mecanismo de Distribuição de 
Renda. 

Os dados apresentados, relativos ao atmento dos Impos
tos indiretos (11,93%), das contribuições sociais (6,10%), do ex~ 
cedente bruto das empresas (8,52%), pennitem que seja estimu~ 
lado um incremento da carga trlbutár1a em tomo de 10%. Consi· 
derando que a carga tributária dos Municfpios, dos Estados e da 
União encontra~se em 25,08% do PIB (Dados para o ano de 
1992, Botetim Conjuntural do IPEA, ian/93), taramos um retomo 
de aproximadamente 2,5% do PIB, a nCvat das receitas tributárias, 
decorrentes da introdução do Imposto de Renda Negativo. 

Em "A Economia e o Objetlvo Púbtico•. (Editora Martins, 
1975, págs. 279 e 280), John Kenneth Galbraith, professor da 
Universidade de Harvard, EUA, assim se expressa sobre esta 
proposta: 

Chegamos assim à última e à mais urgente desta série de 
reformas: a provisão de uma renda garantida ou alternativa, como 
imperativo de direito, para os que não encontram emprego. 

Não se pode alegar, para combater a adoção de uma ren~ 
da ahemattva, que alguns beneficiários não trabalharão. É justo, 
como dispõem todas as propostas atuais, que o Individuo que Ira· 
balha ganhe mais do que o que não trabalha. Ao assumir o em· 
prego, perderá uma parte, mas não a tolalldada· da sua renda ai~ 
temativa, de modo que sempre estará em melhor situação traba~ 
lhando do que vtvendo na ociosidade. O trabalho continuará sen
do uma necessidade iniludlvet da socidedade econOmlca. Mas o 
propósito essendal da renda alternativa consiste em impedir que 
o individuo seja obrigado a sattsfazer~se com uma renda inferior a 
um determinado mfnimo para conseguir esse trabalho. • 

Na 101 Conferência Anual do Jornal ot Law and Society, 
em Gardiff, pronunciada em 16 de janeiro de 1994, Galbraith reite
rou sua defesa do direito a uma renda mlnima: •Existe, primeiro, o 
inescapável requerimento de que toda pessoa em uma boa, ao 
menos decente, sociedade deveria ter uma fonte báSica de renda. 
E se não for possfvel através do sistema de mercado, como á.sslm 
é hoje dlamado, então é preciso que venha do Estado. Não va~ 
mos nos esquecer que nada detennina um limite. mais forte à li
berdade do cidadão do que a total ausência de dinheiro.• 

Por sua vez, ·o professor Milton Friedma.n, laureado com o 
prêmio Nobel de Economia, defende da seguinte maneira a intro-· 
dução do imposto de renda negativo, no livro •Capitalismo e LI~ 
berdade• (Editora Arte Nova, 1975, págs. 162 e 163), como o 
mais eficaz instrumento para combater a pobreza: • .. , ouas coís8s 
parecem claras. Primeiro, se o objetivo é rnittgar a pobreza, deve
riamos ter um programa destinado a ajudár o pobre. Há muitas ta· 
zões para justificar a ajuda do pobre que acontece ser um fazen
deiro - não porque é fazendeiro, mas porque é pobre. o progra
ma, portanto, devO ser estabelecido para ajudar as pessoas como 
pessoas - não como membros de I.M1a certa oa.~pação ou de um 
certo grupo de Idade ou de um certo grupo de nrvel de salário ou 
de organizações trabalhistas ou industriais. .. Segundo, o progra~ 
ma deveria, tanto quanto possivel, uma vez que opera através do 
mercado, não distorcer o mercado nem impedir seu fundonamen· 
to ... 

O procãd!mento mais recomendá.vel em bas8s puramente 
mecânicas seria o imposto de renda negativo. Temos atualmente 
uma isenção de $600 por pessoa em termos de imposto de renda 
federal (mais lJTl minimo de 10 por cento de dedução unifonne). 
Se um individuo receber renda de $100 em excesso, após o cál
culo da isenção e da dedução, pagará certo imposto. Da mesma 
forma, se a renda for menos $100, Isto é, $100 abaixo da isenção 
mais a dedução, terá que pagar um imposto negativo, Isto é, rece
ber subsidio. Se a taxa do subsidio for, digamos, 50 por cento, re
ceberá. $50. Se não tiver nenhuma renda e, para efeito de simpll~ 
cidade, nenhuma dedução, e a taxa for con.s.tante, receberá $300. 
Poderá receber mais do que isso, se tiver deduções, por exemplo, 
por despesas médicas, de modo que sua renda menos as dedu~ 
ções já saia negativa mesmo antes da subtração da Isenção. As 
porcentagens do subsldo poderiam, evidentemente, ser gradua· 
das da mesma fonna que as do Imposto de ronda. Oeste modo, 
seria passivei estabelecor um nfvel abaixo do quai nenhuma ren, 
da se poderia situar. Neste exemplo, $300 por pessoa O nfvel 
preciso dependerla de quanto a comunidade estivesse disposta a 
permitir. 

As vantagens de tal prática são daras. O programa está 
especificamente dirigido para o prob4ema da pobreza. Fornece 
uma ajuda sob a fonna mais útil para o indivíduo, Isto é, dinheiro. 
É de ordem geral e pode substituir grande conjunto de medidas 
atualmente existentes. Explicita o custo que ímpõe à sociedade. 
Opera fora do mercado. Como qualquer outra medida para mitigar 
a pobreza, reduz o incentivo para que os ajudados se ajudem a si 
próprios, mas não o elimina inteiramente, como o faria um siste
ma de suplementação das rendas até um mlnimo estabelecido. 
Um dólar extra ganho significa sempre mais dinheiro dlsponfvel 
para gastar. 

Não há dúvida de que haveria problemas de administra~ 
ção, mas estes parecem uma pequena desvantagem -se é que 
constituem uma desvantagem. O sistema se encaixaria dlreta
mente em nossa atual sistemática de imposto de renda e poderia 
ser administrado em conjunto com este último. o sistema de im~ 
posto atual cobre o grosso dos redplentes da renda, e a necessi~ 
dada de cobrir todos leria, como produto secundário, o melhora· 
manto da operação do aluai imposto de renda. Mais importante, 
se posto em vigor como substituto para o atual conjunto deserde-
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nado de medidas destinadas ao mesmo fim, a carga administrati-
va total seria, sem dúvida, diminurda. · 

Alguns cálculos breves sugerem também que este sistema 
seria bem menos caro, em termos de dinheiro- .para não falar no 
grau de inteNenção governamental envolvido - em comparação 
com os atualmente existentes. Visualizados, de outro ponto, estes 
cálculos mostram como são inadequadas as medidas atuals, jul
gadas como mediQas para ajudar os pobres.• 

Outro economista laureado com o prêmio Nobel, James 
Tobin, da Universidade de Vale, em palestra realizada em 1976, 
assim analisou o fato de não se ter adotado um_a das principais 
recomendações da Comissão Heinemann, designada pelo Presi
dente Undo Johnson para realizar a Guerra contra a Pobreza du
rante os anos 60. 

• •.. lamento que a administração Johnson nUnca apoiou 
uma sistemática universal de garantia da renda e transferência 
em dinheiro condicionadas a nrvels de renda - sim, um imposto 
de renda negativo. Esta reforma não era inconsistente com os 
programas da Guerra contra a Pobreza, e teria nos levado muito 
mais próximo da vitória nesta Guerra•. 

No Brasil, o Projeto de Garantia de Renda Minlma vem 
sendo defendido ~elos professores Antonio Maria da Silveira, 
Paul Singer, João Sabóia, Laura Campos, Fernando Pimental, 
Frederico Jayme, Femando JC de Carvalho. Anna Wza OSório 
de Almeida, Reinaldo Gonçalves, Jorge Vlanna Monteiro. Og 
Francisco Leme. Edmar Bacha. Roberto Mangabeira Unger, Fre-
derico. A. de Carvalho, Fernando Antonio Hadba. Guilherme Nar
cfcio de Lacerda, Paulo Nogueira Batista Jr., Cartas Eduardo de 
Carvalho, Luiz Caries Eichenberg, Lauro Ramos, José Márdo Ca
margo {oom a sugestão de que se obrigasse os beneficiários a 
colocar seus filhos em escolas públicas). e pelos sociólogos Her
bert de Souza e SOnia Mlriam Dralbe. 

O ex-ministro do Planejamento e Deputado Roberto Cam
pos, em artigo publicado em O Estado de S.Paulo, 00'1 23-3-92, 
·uberatismo e Pobreza•, ressalta que •duas das Idéias contempo
râneas mais ousadas sobre o tratamento da pobreza provém de 
economistas liberais. Milton Friedman apr8sen1ou a fórmula do 
Imposto de Renda Negativo. Em vez de dãpender da uma com
plexa (e quase sempre corrupta) burocracia assistencial, os ver
dadeiramente desvantajados recebiam um oomplemanto de renda 
monetária que lhes pennitlrá e~her suas próprias prioridades. E 
Hayek propõe l.RTla garantia de renda mfnlma, com a qual a socie
dade estenderia uma rede de proteção aos que nlo conseguis
sem assegurar sua sobrevivência pelos mecanismos de merca
do•. 

O ex-Ministro Mário Henrique Slmonsen, no artigo •Pelo 
que o Presidente Itamar deveria chorar", publk:ado na revista Exa
me, de 31 de março de 1993, faz uma anáttse do combate à fome 
proposto em caráter prioritário pelo Presidente da República. Res
salta que, ao lado de medlçias que viabilizem um ambiente propi
cio aos investimentos geradores de empregos, para atacar o pro
blema da miséria, •na verdade o melhor programa é o de renda 
mfnima {ou Imposto de Renda NegatiVo) defendido por Hayek: 
em vez de inümeros programas hoje pulverizado, cada brasileiro 
teria direito a uma renda minima, digamos, de 20 dólares men
sais, segundo a proposta do economista Lulz Guilhenne Schymu
ra de Oliveira. Ou seja, em vez de distribuir cestas básicas, remé
dios e outros serviços especiflcos, o govefno daria dinheiro a to
dos, para que lasse usado segundo as preferências de cada 
um. Curiosamente. essa proposta originária de economistas de 
extrema direita, é defendida no Congresso pelo Senador petlsta 
Eduardo Suplicy. Obviamente para implantá-la é preciso Impe
dir a propriação de fantasmas. cuja única razão de ser é extrair 
dos cofres públicos 20 dólares mensais. Fora desse obstáculo 
administrativo, há um outro. o fisiológico. Se a lei atender auto--

maticamente aos carentes, que politico capitalizará os seus vo
tos? Essa é uma das razOes pelas quais o populismo Impede a 
soluçãodosproblamas soclills. Seu fim implicaria a eutanásia dos 
populistas. • 

É diflcil estabelecer qual o prtmeiro detanoor da Idéia da 
renda mfnima, pois constitui resposta à antiga aspiração da hu
manidade. Seria Consistente com a adoção, por fonna democráti
ca do lema de Kart Marx "de cada um de acordo com sua capaci
dade, a cada um de acordo com a sua necessidade•, conforme 
escrtto na "Crítica ao Programa de Ghota•, ~e desaeve o com· 
portamento de sares humanos numu sociedade bastan1e desen
volvida e civilizada. Também estaria atendendq a recomendaçê.o 
contida na segunda Epfstola da São Paulo-aos CorfnUos. há 
quase dois mil anos; •Na clrcunstancfa presente a vossa abun
dância {em ,~ens espirituais) supra a vossa Indigência (neles), 
de maneira que haja igualdade, como está esCrito: o que (co
lheu) muito, não leve de mais. e o que (colheu) pouco, não teve 
de menos•. Os fundamentos do PGAM são ainda mais antigos 
do que Friedrich Hayek, Karl Marx ou São Paulo, pois eles fo
ram definídos com cfareza no século IV A.C., por Aristóteles. 
Em Política (Livros 11, III e IV). contonne sintetizado por Marile
na Chauf, ao ressaltar que a finalidade da poiHica é a vida justa, 
que se realiza pelo bem-comum, pela Justiça, tomando Iguais 
aos desiguais. através da lei, o filósofo grego disse que esta 
deve distinguir. 

a) o partldpável e o partlllável; 
b) participável é o que não pode ser repartido porque se for 

dMdkJo desaparece, perdê realidade. O poder é o partk:ip4vel; 
c:) os bens e as riquezas slo o partilhável; 
d) a lei justa pam o participável determina quo todos são 

iguais perante a lei (isonomia) e todos têm direito de pardclpar do 
podor (isegorta); 

e) a lei justa para o partilhável é a que encontra uma medi
da pala qual a repartiçAo dos bens e riquezas sociais produza a 
igualização dos desiguais; o ccttério da medida para Aristóteles é 
a quantidade total da bens e riquezas da sociedade a partir das 
relações de troca; portanto, impedir que pela troca, a desigualda
de cresça: a repartição dos bens e riquezas não se faz, po118nlo, 
a partir da quantidade de trabalho de cada um, mas a partir do 
todo da riqueza social (quem nAo tmbalha também tem diretto a 
uma parte da riqueza SOCial e isto por dois motivos: (t} porque 
qUem não trabalha poda estar sondo inpedido de trabalhar; (11) 
porque é necessário para a paz interna da sociedade que nl.o 
haja miséria nem doslguaida- profundas; 

f) a k>ljusta dotermlna o procodimonto da justiça dlstrtbuH
va: a jUstiça dlstrtbutlva. devendo tomar lgunls aos dosiguals. 
deve estabelecer a comensumbilldade entru cada cidadão e os 
bens de ~e ele necessita para nlo estar na miséria. A comensu
rabilidade signtftca: qual é a proporçlo de bens que devem ser 
distrtbuldos. A proporção é goométrtca e, portanto, a "'!lar11çAo 
não pode ser aritmética (a mesma quantidade para todos), pois 
somente dando desiguaknente aos desiguais é que se pode tor· 
ná-los Iguais. 

Assim o PGRM procura atender aos dois princípios defini
dos por AriStóteleS! 

1. Justiça Distributiva: tratar desigualmente aos desiguais 
para tomá-los Iguais; 

2. Justiça Politica; tratar Igualmente a todos depois que a 
justiça distributiva os iguallzou. 

Entre os principais pensadores que fundamentaram o direi
to à renda mfnlma está Thomas More que, em Utopia, em 1516, 
relata o diálogo sobre a pena de morte ~e à época, na Inglaterra, 
não estava contribuindo para dinlnulr os roubos e a violênda. 
Uma das peroonagens, o viajante português, Rafael HIUodeu, ob
servou: "Ao invés de lnftlgir estes castigos horrfvQ{s, seria muito 
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melhor prover a todos algum meio de sobrevivência, de tal manei
ra que ninguém estaria se submetendo à terrível necessidade de 
se tomar primeiro um ladrão e depois um cadáver. • Com base 
nesta reflexão, um amigo de Thomas More, o catalão Juan Lufs 
Vwes, em 1526, fez a primeira proposta de renda mínima que foi 
implementada para a ddade ftamenga de Bruges, em De Sub
ventlone Pauperum. 

Também Thomas Palne, considerado um dos principais 
ideólogos das Revoluções Americana e Francesa, em Agrartan 
Justice, um ensaio que escreveu para o Oiretór1o e para o Parta
manto FranCês, em'1795, argumentou em defesa de um dMden
do que deveria ser pago a, todos numa sociedade. O!~ que 
"todo individuo nasce no mundo com um legitimo direito- a uma 
certa fonna de propriedade, ou sua equivalente•. Ponderou ser 
justo que todo aquele que beneftcla a terra tenha direito a usufruir 
de sua produção, mas -.:odo proprietário que cultiva a terra deve à 
comunidade um aluguel pela mesma•, aluguel este que seria ca
nalizado para um fundo nacional, o qual produZiria rendimentos 
que seriam pagos na fonna de dividendos iguais para todo& para 
compensar pela perda desta herança natunU. 

Neste século muitos foram os pensadores que desenvotve
ram o tema do direito à uma renda mfnlma ou da cidadania. Ber
trand Russel, em OS caminho• da Liberdade, em 1918, afirmou 
que "o ptano que estamos preconizando reduz-se essencialmente 
a isso: que certa renda, suficiente para as nacessldades, será ga
rantida a todos, quer trabalhem ou não, e que uma renda maior
tanto maior quanto o pennita a quantidade total de bens produzi
dos- deverá ser proporcionada aos que estiverem dispostos a al
gum trabalho que a comunidade reconheça oomo valioso•. 

Economistas que procuraram compatibilizar os Ideais de 
democracia, de liberdade para as pessoas poderem trabalhar na
quilo que fosse a sua vocação e gastar no que desejassem, de 
igualdade para não haver grandes disparidades de renda e de ri· 
queza, e de eficiência, para se conseguir o maior padnlo de vida 
possível com os recursos dlsponfveis, foram justamente aqueles 
que mais contribuíram para dasenvotver a proposição de uma 
renda mínima ou básica. Entra eles podamos dtar o casal E. Ma
bel e Oenis Milner, em 1919; George O. H. Cole, em 1929, James 
Edward Meada, em 1935; Oska.r Lange, em 1936; Joan Robinson, 
em 1937; Abba Lemer, em 1944; Jullet Rhys Wlllians. em 1943; 
Robert Theobald, em 1967; HeiTTllone Parker, em 1989; nova· 
mente James Edward Meada, o Nobel de Eoonomia da 19n, por 
suas obras como Agathotopla, de 1989, Uberty, EquaUty and 
Freedom, de 1993, e Full Emp~nt Regained?, d9 1995. 

Ph~ippe Van Parijs, professor da Untver.jdade Católica de 
Louvain, Bélgica. íunto com diversos outros entusiastas, fundou 

·em 1986, a •saslc Incarne European Netwol1<", uma lnslttuição 
que se tomou um fórum para debater todas as experiências de 
renda básica ou de cidadania, a que propugna para que em todos 
os paises se crie o dlreHo a uma renda pequena, porém, Incondi
cional, a que todas as pessoas, Independentemente de raça, 
sexo, origem, condição clvU, de emprego ou social, teriam direito. 
A evolução do debate sobre a renda mfnima e as experiências lo
cais no Brasil serão tema do VI Congresso da BIEN, a ser realiza
do em Viena, Áustria, de 12 a 14 de setembro d9 1996. Van Pa~ 
rijs, em publicações como Argulng for Baste lncome. de 1992, e 
Real Freedom for Ali, de 1995, apresenta argumentos bastante 
convincentes sobre a racionalidade de se instituir o direito a uma 
renda minima. 

Em 1 9 de dezembro de 1988, o Congresso Nacional da 
França aprovou a Lei que criou a Renda Mfnima de lserção s&
gundo a qual todo residente de 25 anos ou mais naquele pafs que 
não tivesse rendimento mensal até 2.000 francos (cerca de 400 
dólares), hoje 2.600 francos passou a ter direito de receber um 
compelemento de renda até aquele teto. Ela foi aprovada de ma-

neira consensual. Relatório oficial publicado em 1992, pela Co
missão Nacional de Avaliação da Renda Mfnima de Inserção, 
~onsiderou que RMI C9nstituiu um avanço social e jurkiioo inegá
vel, no curso desses três anos ao dar direitO a condições conve
nientes de existência a 950.000 pessoas. A Guiana pafs vizinho 
ao Brasil, que é um Departamento Ultramarinho da Fmnça, com 
uma população de 115.000 habitantes em 1991, concedeu a Ren
da Mlnima de Inserção, com um teta 20% Inferior ao vigente na 
França, a 3.728 pessoas gastando para 2,5% de seu PIB. Na Es
panha também em 1988 foi adotada a Re_nda Mlnima de Inserção, 
com diferentes projetas em cada autonomia cOmo na Cafulunla e 
outros. Em Portugal, o Primeiro Ministro Antonio Gutarrez encami
nhou um em 1996, para par1amento o Projeto que lnstul o Rendi
mento Mfnlmo Familiar. 

Com relação ao Estado Unidos da Amélca, vale observar 
que em 1969 o então Presidente Richard Nixon, com a coopera
ção de Daniel Patrick Moynihan, ex-membro dos gablntes Kenne
dy e Jonhson apresentO\J o Famlly Assistance Plan.- FAP (Plano 
de Assistência à Famflia), segundo o qual toda famflla cuja renda 
não atingisse pelo menos US$3.900 por ano teria direito ao im
posto de renda negativo equivalente a 50% da diferença entre 
aquele patamar e a sua renda. Em abn1 de 1970 a Câmara dos 
Deputados aprovou-o mas, em novembro do mesmo ano, a Co
missão de Finanças do senado derrotou a proposlção pois os li
berais, pretendendo alcançar mais do que Nixon havia proposto, 
acabaram nada obtendo. Alguns por exemplo desejavam que a 
renda familiar mfnima anual fosse de US$5.500, o que resultaria 
no estouro do orçamento da época. Outros ficaram com receio de 
cortes em programas como o Auxilio às Famrtlas com crianças 
Dependentes (AFDC) ou o de Cupons de Alimentação {Food 
Stamps), sem se dar conta de que o Imposto de Renda Negativo, 
proporcionando uma garantia de renda mlnima seria uma forma 
mais eficaz de prover direitos à cidadania. 

Na legislatura seguinte a história se repetiu. Em junho de 
1971, a Câmara dos Deputados novamente aprovou uma versão 
modificada da iniciativa No Senado - relata Moynihan em The 
Polttics of a Guaranteed lncome (1973) outra vez os conservado
res realizaram brilhante manobra valendo-se das; contradições 
dos liberais para derrotar diferentes versões do FAP. 

Durante a campanha da eleição presidencial de 1972, oou
be ao adversário de Nlxon o candidato derrotado George MacGo
vem, do Partido Democrata apresentar uma proposta ainda mais 
ousada, consistente no imposto de renda negativo que garantia 
uma renda anual de pelo menos US$1.000 para cada cidadão 
norte-americano. , _ _ 

Na saqüênda, o Senador Russel Long, democrata de Loul
slana, cuja preocupação era a de prover um complemento de ren
da somente às pessoas que efetivamente estivessem trabalhando 
e com crianças sob sua dependência, acabou propondo a criação 
do •Eamed Incarne Tax CredW- EITC rcrédito Fiscal por Remu
neração Recebida•), uma fonna de imposto de renda negativo 
que se converteu em lei em março de 1975, durante o governo 
Gerald Ford. 

De infcio, o EITC teve como objetivo diminuir a carga de 
impostos das pessoas da baixa renda, consistindo num crédito fls· 
cal que restltufa aos trabalhadores os descontos retàtivos à segu
ridade social, fornecendo-lhes ainda um auxmo para as criBnças, 
sempre com o intuito de propidar maiores incenttvos ao trabalho. 
Com o apoio da democratas-e republicanoS, o EITC foi aumenta
do por iniciativa dos Presidentes Ronald Reagan, em 1986, Geor
ge Bush, em 1990, e Bill Clinton, em 1993. 

No caso de uma pessoa oom esposa e dois ou mais filhoS. 
por exemplo, com uma renda familiar em 1995 de até US$8.640, 
teve direito a um crádHo fiscal pago em dinheiro, correspondente 
a 36% de sua renda. A partir desse valor, até US$11.290. o crédi-
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to máximo tot de US$3.110. Dar para a frente, o crédito díminuiu à 
taxa da 2022% por cada dólar adicional ao limite de US$11.290, 
chegando a zero ao nrvel de US$26.673. , ... 

No ano de 1995, estima"'58 que 18.425.000 famOias recebe
ram um total de US$23.3 bilhões, representando um crédno fiscal. 
em média, de US$1.265 porfamfia. Beneficiou cerca de 45mlhões 
de pessoas nos EUA O conceituado periódico britânico lhe Eco
nomist, na edição de 8 de jul'lo de 1995, fez uma avaliação bastan
te positiva do EITC, ao comentar as intenções de alguns senadores 
repubicanos de limitar o alcance do programa. O professor Albert 
Hirschman, da Universidade de Princeton, por ocastão de sua visita 
ao Brasi pata a posse do Presidente Fernando Henrique carnoso, 
comentou com alguns de seuS interlocutores que considerava a am
pliação do EITC a maior realização da administração Clnton. 

O EITC, que começou em 1975 com Lm crédtto máximo de 
US$400, vem se elevando gradativamente. Em 1996, por exem
plo, toda famRia de 4 pessoas receberá uma suplementação de 
40% de sua renda anual, se for inferior a US$9.110. Entre esse 
valor e US$11.900, o crédito tem valor fixo de US$3.644. A partir 
de US$11.900, o crédito máximo de US$3.644 começa a dadinar, 
terminando para aqueles com renda superior a US$29200. Para o 
ano ftscal da 1996. o BTC deverá beneficiar apmJdma.damente 20 
milh6es do lndMduos, com um gasto previsD de US$20 bihões, tor
nandcrse o maior programa soáal do governo federal dos EUA. 

Gary S. Becker, laureado com o Nobel de Eoonomia de 
1992, escreveu artigo para a Busineu Week e Gazeta Mercantil 
(1()..6..1996) em que defenda entusiasticamente o EiTC e aponta 
algumas da suas vantagens; •este programa recompensa, em 
vez de penalizar, as famllias pobres cuJos membros trabalham ... 
O EITC provém da receita fiscal geral, por isto não afeta o incenti
vo das empresas em contratar funcionários pouco qualificados ... 
Clammenta, o programa baseado no crédito liscal atinge maior 
número de famílias do que o programa previdenciário, com prati
camente o mesmo gasto fiscal•. 

No caso do BraSI1, a Comissão Padamentar de Inquérito 
deStinada a examinar as causas da tome e a iminente ameaça à 
segurança alimen1ar, instaurada no âmbito da Câmara dos Depu
tados, induiu, nas suas recomendações, apoio ao Projeto de Lei 
do Senado n1t 80, de 1991, que Institui o Programa de Garantia de 
Renda Mlnima e dá outras providêndas, por entender que, se 
aprovado nas duas cases do Poder Legislativo, virá ao encontro 
de aJgumas de suascondusões, contribuindo para pOr flm ao gra
ve problema da fome. 

No Senado Federal, o Projeto que Institui o PGRM foi apro-
vado, por unanimidade, na Comissão de Assuntos Ec:onOmlcos, 
com o parecer favorável do senador Maurfdo COrrêa (POT -DF). 
No Plenário do Senado, em 16~12-91, o Projeto foi aprovado por 
todos os partidos ali representados - PMOB, PFL, PSOB, PTB, 
PDS, POT, POC, PSB e PT - sem qualquer voto contrário a ape
nas 4 abstenções. O então lidar do PSOB no Senado, hoje Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, encaminhou favoravelmente a 
matéria qualificando o PGRM de •uma utopia realista, com lodos 
os pingos nos is que já foram aqui a ali, por vários senadores as
sinalados, mostrando que o Senado, ao votar, no fundo abre um 
crédito de esperança, muito mais do que um crédito de esperan
ça, muito mais do que um crédito em dnheíro, vamos atender aos 
acenos daqueles que querem um pouco maJs além da ~.ma real!· 
dada tão dura e tão biste: vamos votar a favor". 

O debate sobre o PGMR no Brasil suscitou reflexões como, 
por exemplo, a do economista José Márcio Camargo (•PobreZB e 
Garantia de Renda Minina", Folha da S.Paulo, 29-12-91) e ·os 
Miseráveis• (Folha, 1994). sugerindo que o dreito à renda míni
ma se lnlc:lasse pelas famílias que tiVessem as suas crianças em 
kiade escolar freqüentando escolas ao invés de estarem precoce
mente trabalhando para ajudar a sobrevivência familiar. 

Em 1995, duas experiências notáveis nesta direção se ini
ciaram no Brasil. Trata-se dos programas •Bolsa-Escola•, do Go
v:emo Cristovam Buarque (PT}, no Oistrtto Federal. a •Programa 
de Garantia de Renda Familiar, do prefeito José Roberto Maga
lhães Teixeira { PSOB }•. em Ca;ffiplnas. Aquelas famlllas com rarr 
da per capita ilfarior a meio salário minlmo mensal passaram a ter 
direito a um complemento de renda, no DF, iguala um salário mlíli
mo e, em Campilas, ao sulcienta para compiet!r a diferença entm 
a renda da famllla. e o patamar definido pekl número de pessoas ve
zes melo salário minimo, desde que as suas crianças, em Idade es
colar, até 14 anos, eslejam freqOentando a escola. 

Na medida em que, segundo os dados da PNA0-90 do 
IBGE, .3,5 milhões da crianças abaixo de 14 anos no Brasil esta· 
vam trabalhando precocemente, muitas delas deixando de fre. 
qüentar a escola porque seus pais não têm uma rensa suftciente 
para sua subsistência, prover a garantia de uma randa mfnlma 
significa criar as condições para se quebrar um dos prindpais elos 
do circulo vicioso de pobreza. Ao se criar estas condições para as 
crianças aprenderem a ter, &sa"ever, fazer as contas, melhor pre
paradas estarão, ao chegarem à idade adulta. para terem um em
prego qualificado que lhes garanta ramuneraçlo mel'lor. 

Em razão de seus resultados positivos, projetas semelhan
tes já foram aprovados e sancionados para iniciar em 1996 ou 
1997 em Salv-. ( BA ), Ribeirão Preto ( SP ), Ser1Aozinho ( SP 
), São José dos Campos ( SP ), Londrina ( PR ), São Joaquim da 
Barra ( SP ), São João da Boa Vls1a ( SP ), Mococa ( SP ), Santos 
( SP ), e Boa VOS1a ( RR ). Em alguns dos projetos, como om Lon
drina, o complemento da renda é definido como 50% da dttarença 
entra o número de pessoas na famiUa vezes melo salário mfnimo 
e a renda da 1amma. Deputados, prefeitos e vereadores de inúme-
ros partidos. segundo levantamento afeb.lado pelo Senador 
Eduardo Supllcy, em 30/5196, apresentaram projetas da renda mf
nima que estão sendo debatidos nas Assembléias Legislativas 
e Câmaras Municipais dos seguintes estados, DF e municfplos. 

EetadoseDF 
1 - Distrito FsdBraJ - Projeto em exeaação denominado 

Bolsa-Escola, impkwnentado pekl governador Cristovam Buarque 
(PT}, desde o iniCio de 1995. 

2- São Paulo- Projeto do deputado Paulo Telxeinl (PT) 
aprovado peta COmissAo de Constituição e Justiça da Assembléia 
Legislativa. 

3 - Psmambuco- Projeto do deputado Paulo Rubens san
tiago ( PT ) aprovado pela Assembléia Legislativa a vetado pelo 
govemador Miguel Arraes ( PSB ). 

4 - Rio d9 Janeiro- Projeto do deputado Neirobls Nagae 
(PT) 

5 - Paraná- Projeto do deputado Eduardo l.acerda Trovi
san ( PTS) 

6 - Rio Granda do Norttl- Projeto da deputada Fátima 9&-
zerra (PT) 

7- Minas Gerais- Prol® do depu1ado Almlr Paraca (PT) 
8- Goiás- Projeto do depu1ado José Lopes ( PT ) 
9 - Parafba - Projeto do deputado Undolfo Pires Nato ( 

PMDB) 
1 o - Espfrlto Santo - Projeto dos depu1ados José BalOCO, 

Cláudio Vereza, Brice Bragato e Juca Alves {PT). 
11 - Santa C8tarina - Projeto apresentado pela bancada 

do PT na Assembléia Legislativa encabeçado pela deputada ldell 
SatvatU, com a adesão dos deputados Volnei Morastonl, ca11os 
Merss, ldeMno Furlanelto e Neodl 5areta. 

12 - Rio Grande do Sul- Projeto apresentado pela banca· 
da do PT na Assembléia Legislativa ln1agrada pelos depu1ados 
Popa Vargas, Flávio Kou1Zi' José Gomes, l.udana Genro, Luiz Gar· 
los Casagrande e Maroo A<*>. O governador Anmlo Brillo ( PMOO ) 
determinou a membros de sua equipa de governo que averiguas-
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sem pessoalmente as experiências em GampWlas e Ribeirão Pre-
to para estudar a viabilidade da adoção do PGRM no Estado. 

Cidades 
1 - campinas ( SP ) - Projeto em execução de autoria do 

Executivo sancionado pelo prefeito José Roberto de Magalhães 
Teixeira ( PSDB) 

2 - 5alvador- Projeto em execução de autorfa do Executi
vo sancionado pela prefelta Lfdice da Mata ( PSDB ). 

3 - Santos (SP) - Projeto em execução de autoria do Pre
feito David Capistrano (Pn. 

4 - Ribeirão Preto (SP) - Projeto da Vereadora Joana Leal 
Garcia (P11 sandonadO pelo Prefeito António Pa\occi (PT), já em 
execução. 

5 - Sertãozinho (SP) - Projeto de autoria do Executivo 
sancionado pelo PrefeHo Waldir Trigo (PSOB), em exerução. 

6 - Londrina (PR) - Projeto dos Vereadores Alex Canzianl 
Silveira (PTB) e Francisco Roberto Pereira (PT) sancionado pelo 
Prefeito Lulz Eduardo Cheida {PT). 

7 - São Paulo (SP) - Projeto do Vereador Arcelino Tatto 
(PT) aprovado na Câmara Municipal, foi vetado pelo Prefeito 
Paulo Maluf (PPB) e reapresentado por ele, com valores mais 
modestos, mas de natureza semelhante, sob o nome da •Proje
to Sobrevivência•. 

8- SA.o Josá dos Campos (SP) - Projeto da Pmfeita Ânge
la Guadagnln (PT) aprovado pala Càmara Municipal, sancionado 
para entrarem vigorem 1997. 

9- campo Grande (M"I)- Projeto do Vereador Padro T&
ruel (PT) aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, foi ve-
tado pelo Pmfeito Juvênclo César da Fonseca (PMOB) em 28-11~ 
95. O v91o será votado em 1996. 

10- Pitanguslras (SP) -Projeto do Vereador Juperso Fer~ 
nandos Peixoto (PT}. 

11 - R;o ds Janeiro (RJ) - Projeto do Vereador Frandsco 
Alancar (P"I). 

12 - Diadsma (SP) - Projeto em tramitação de autoria do 
Prefeito José Di Filllpl Júnior (PT). 

13 - Curitiba (PR) - Projeto do Vereador Jorge Miguel 5a
mek (PT). 

14 - Piraclcaba (SP) - Projeto da Vereadora Esthar Syl
vestro da Rocha (P"I). 

15 - São Joaquim da Barra (SP) - Projeto do Vereador 
José Al>dala Jabour Júnior (PPB) sandonado pelo Prefeito José 
Ivo Vannuchi (PT). 

16- lpa/inga (MG) -Projeto do Vemador Robinson Ayres 
Pimenta (P"I). 

11 - Volta R8donda (RJ) - Projeto da Vereadora Marta das 
Dores Mota (PT). 

18 - FortiJieza (CE) - Projeto do Veraador Paulo Mlndêllo 
(PSOB). 

19 - Bolo Horizonte (MG) - Projei:l dos Vereadores Rogério 
eo,..;a e Botinha Duarle (PT), aprnvado peta C4maJa MWllctpat. 

20 - San/o Andnl (SP) - Projeto apresentado peta banca
da do PT composta pelos Vereadores Halenl de Paiva, João Ava~ 
nileno, José Montara Filho, Ivo Matim, João Rodrigues e Vandar~ 
1ay Slraque, foi aprovado pelo plenário da camara Municipal e ve
tado pelo PrefeHo Newton da COSta Brandão (PTB}. A Câmara 
derrubou o veto. 

21 - Jundial (SP) - Projeto do Vereador Antonio Augusto 
Glaretta (Sem Partido). 

22 - BetJm (MG) - Projeto do Vereador Joaquim Gino 
(PMOB). 

23 - Goloerê (PR) - Projeto do Vereador Pedro Pessoa 
Tardem (PT) aprovado por unanimidade na CAmara Mooicipal e 
vetado pelo Prefeito José Paulo Novaes (POT). O vereador pre
tende reapresentá-lo em fevereiro de 1996. 

24 - Umuarama (PR) - Projeto do Vereador José Osni Mi
guel Santana (PT) aprovado na Câmara Munidpal e vetado pela 
Prefeitura. Os vereadores conseguiram derrubar na Câmara o 
veto do prefeito que, por sua vez, obteve uma liminar para sus
pender a execução do projeto sob a alegação de tratar-se da um 
assunto da competênda do Executivo. O caso está sub judlce. 

25 - Campos (RJ) -Projeto do Vereador Antonio Carios Fer· 
relra Rangel (PT) aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. 

26- Limeira (SP) - Há dois projetes apresentados na Câma
ra municipal: um do Vereador Lulz cartas Pierre (PT) e outro do Ve-
reador Paulo Sérgio otiveira (PTB). 

27 - Poços de Cak:Jas (MG)- Projeto da Vereadora Ana Ma~ 
r1a. Quintas Guerra de Oliveira (PT), aprovado por unanimidade na 
Câmara Municipal. 

28 - ltablra (MG) - Projeto da Vereadora Marta José Pan· 
doofe Vieira (PT). 

29- Anàpols (GO) - Projeto do Vere-r Amltm Batista de 
Farta(PT). 

30- lfumbiam (GO) - Projet> do Vereador Nivany Junqueira 
Queirós (PT). 

31 - Penápois (SP) - Projet> do Vereador Flávio Valente 
(PT). 

32- Horlo/Andia (SP)- Projet> dos Vereadores Osmar Toste 
e Luiz Alvas (PT). O projeto recebeu parecer contrário na Comissão 
de Justiça da Câmara. Diante do resultado da votação. os verea
dores enviaram uma indicação para o Executivo solicitando que o 
Pmfeito Luiz Antonto Dias da Silva {PMOB) encaminhe outro pro
jeto para discussão na Câmara. 

33 - CarapiaJ/ba (SP) - Projeto da Vereadora Ma:Jta Fran
cisca Cardoso (PT). 

34 - Araçatuba (SP) - PrOjeto do Vereador Hélio Correia 
(PFL} e sandonado pelo Prefeito Domingos Andorfato (PMOB). 

35- SaJes 0/lvalra (SP)- Projeto do Vereador Marco Fer
reira (PSDB), sandonado pelo Prefeito João Batista Bonadlo 
(PSDB). 

36 --Santa Cruz do Rio Pardo (SP} - Projeto do Vereador 
AdUson Oonizeti Mira (Sem Partido). 

37 - Jtatiba (SP) - Projeto dos vereadores João Gualberto 
Fattori (PSOB) e José Lufs Bueno da Cunha (PSB). 

38 - Pstrdpo/Js (RJ) - Projeto do vereador Renato Freixela 
(P"I) aprovado peta Câmara MWlidpat e vetado em 8-1-96 pelo 
prefeito Sérgio Fadei (POT). O prefeito prometeu reexaminá-lo 
ainda este ano. 

39 - Cubatiio (SP) - Projeto do vereador Júlio Amaro Rl
beiro (PPB), aprovado pela Câmara Municipal e vetado pelo pr&
fetto José OSvaldo Passarem (PFL). 

40- Toledo (PR)- Projeto dos vereadores Aldenl Araújo a 
Maria Cacllia Fem~lra (PT). 

41 - Araraquara (SP) - Projeto de autoria da vereadora 
Vera Lúcia Silveira Botta Ferrante (PT) foi votado e rejeitado na 
Câmara Municipal por 16 votos contra 5 (todos da bancada do 
PT) no dia 4 de dezembro passado. Segundo a vereadora, o pre
feito Roberto Massa Fera (PMOB) se dlspOs a reabrir a discussão 
enviando à Gamara outro projeto de autoria do Executivo, embora 
não tenha destinado verba para a Implantação do projeto na pro
posta orçamentária para 1996. 

42 - Contagem (MG) - Projeto da vereadora Letrcia da Pe-
nha (P"I). 

43 - Mogi Guaçu (SP) - Projeto da vereadora Janafna Ro
drigues Martin! (P"I). 

44 - Silo João da Boa Vista (SP) - Projeto do vereador 
Watter Peres Franoo (Pl) aprovado por unanimidade pela CAma
ra Municipal e sancionado pelo prefeito Joaquim de campos Si
mião (PPB). 
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45- Monte Alto (SP) - Projeto do vereador Gilberto Morga
do (PT), em tramitação na Câmara Municipal. 

4ô - 8/umanau (SC) - Projeto do vellllldor Décio NOfll de 
Uma (PT) aprovado na CAmam Munldpal. Após um dabâte na cida
de, com a presença do senador Eduardo SupiCy, o prefeito Rena'=> 
de Mello V.anna (PMOB) comprometeu-se em retirar seu próprio 
veto ao projek> para estudar a melhor maneira de implantá-kt. 

47- Sarapui (SP) -Projeto do vereador We!Dngton Macha
do de Moraes (PT). 

48 - Bebedouro (S?) - Projeto apresentado pelo vereador 
David Peres Aguiar {P1) vetado pelo prefeito Hélio Bastos 
(PMDB). 

49- Mococa (SP} - Projeto do '\i.areador Lulz Armando Ca
Jió (PSDB) sancionado pelo prefeito Antonio Naufet (PL). 

50 - Ponta Grossa (PR) - Projeto da vereadora Hortênda 
Matias da Rosa (PT} recebeu parecer contrário na COmissão de 
Justiça e AedaçA.o. O plenário da Câmara Muntcipal manteve o 
parecer da comissão e determinou o arquivamento do projeto. A 
vereadora pretende reaprasentá..Jo com nova redação. 

51 - Americana (SP) - Projeto apresentado pelo vereador 
Celso Zoppl (PT) na CAmara Munidpal em 3-5-96. 

52 - Boa Vista (RA) Decreto da Prefeita Maria Teresa 
Saenz Jucá (PSDB) criando o Programa Bolsa Familiar para 
Educação. 

53 - S4o Caetano do Sul (SP) - Projeto do Vereador Ha
mitton Lacerda (PT) encontra-se na Comissão de Justiça e Ao
dação. 

54 - Silo Bernardo do CSmpo (SP) - Indicação do Voraa
dor José Roberto da Metlo (PSB) ao Exec:u!No. 

55 - Florlanópol/s (SC) - Foram apresentados dois proje
tas na Câmara Mui'Mcipal dOS Vereadores Máldo de Souza (Pl) e 
Oemósthanes José Machado (PPB). 

56 - Criclúma (SC) - Projeto apresentado pelo Vereador 
José Paulo Serafim (PT) aprovado na camera Munldpal. 

57 - ltuiutaba (MG)- Projeto apresento pato Veraador Dar
ei JerOnlmo da Slva (PSB), rejeitado pela COmissão do Justiça e 
Redação da Câmara Municipal. 

58- Rio Grande (RS)- Projalo do Vereador MibJn Martins (PT). 
59 - França (SP) - Projeto do Vereador ~lmar Oomkllccl 

(PT), rejeitado pela COmissão de Justiça e Redação da camara 
Municipal. 

Au-
tor/Pa 
rtido 

Go-
ver~ 

nado r 
Dep. 
Esta-
dual 

Pra-
fe~o 

V e-
rea· 
dor 

Partidos que llpl'eHnt.111m Projetoa 

de Rend• MinlmaiBola Escola 
DADOS APURADOS ATE 211-5-911 

PT PSDB PMDB PPB PTB PSB 

1 

9 

2 4 

43 4 2 

PFL 

Projetas em execução, em discussão e vetados 

Tipo Total 

Proj. apms. Município 59 

Proj. apres. EstadoiDF 12 

Proj. em execução 9 

Proj. entrada 1997 4 

Proj. Vetados Municípios 12 
Proj. em discussão Mun. 29 

Pro(. em ciscussiio Est. 10 
Estes dados constituem evidência da grande aceitação da 

proposta de renda mfnlma, bem oomo da sua operacionalidade. O 
fato de existirem programas a nCvel munk:lpal e das unidades da 
Federação constitui indicação da possibilidade da haver a coorde
nação de esforços nos três níveis de governo, tanto do ponto de 
vista administratiVO, como já previa o artigo sétimo do projeto 
aprovado pelo senado, quanto financeiro, confonne a proposta de 
emenda que apresento neste sentido. 

Por outro lado, a garantia de uma renda minima que contri
bua para a sobrevivência dos pais, sem dúVida irá colaborar para 
que possam suas crianças estar freqOentando a escola. Assim, 
tendo em vfsta a experiência posHiVa assinalada adma; apresen-
tarei uma emenda de relator tomando obrigatório aos "beneficiá· 
rios do PGRM que tenham crianças em idade escolar, até 14 
anos, comprovar que estão freqOentando regularmente a escola, 
sem exclusAo, no entanto, das pessoas que não tonham crianças 
em idade escolar. 

O proteto em exame foi apresentado em abril de 1991 e 
aprovado no SenadO em 16-12·1991. Desde então, muitas mu
danças aconteceram em nossa economia. O valor limite referido 
no caput do art. 1<;1 que era de Cr$45.000,00, hoje representa RS 
240.00. Ou seja. em 1991, Cr$ 45.000,00 aqüivallam a 263,9813 
BTNs(UFIRs). Tendo em vista que ab.Jalmente uma UFIA vala RS 
0,8287, Isto implica que CR$45.000,00 representam o mesmo 
que AS 218,76. Temos também de considerar o disposto no§~ 
do art. 1'õl, que prevê um acréscimo real no valor tknlte igual ao 
crescimento real do PIB por ha.bHante. Como entre 1991 e 1995 
este incremento foi de 9,8%, temos de adicionar mais R$21,43 
aos A$21,43 aos AS218,76. Sendo assim, em números redondos, 
teremos RS 240,00 como o novo valor limite para o PGAM. As da
tas de implementação do programa também encontram-se uJtra
passadaS, sendo necessário aruatlzá-las. Isto posto. faz-se neces
sário al{Jumas -ãmendaS de relator para adeqUar o PFL n'õl 
2.561/92 à nova coniunb.Jra. 

No COngresso Nacional, racentemante, surgiram Inúmeras 
lnicfaJivas na mesma direção, como os projetas de lei dos Deputa
ºos Chíco Vigilante (PT-DF) PL. n1 926195. Nelson Marchezan 
(PSOB-RS) PL n• 667/95, Fernando Ferro (PT -PE) PL n' 
1723196 e dos Sanadores Ney Suassuna (PMDB-PB) PLS n1 

236195 e José Roberto Anude (PSDB-DF) PLS n• 84/96, que pro
-põem um complemento de renda às familias que tenham crianças 
até -14 anos freqUentando escolas. Em 1996, o Governo Federal 
assinou um convênio, através da 5ecratalia de A.ssistênda SOcial, 
do Ministério da Previdência Social, com o Governo do Estado do 
Mato Grosso, no qual fica criado o -vale ddadania•, que garante o 
pagamento de um salário mínimo às famffias com crianças que vi
nham trabalhando em ca.IVoéuias, para que elas passem a fre
qüentar a escola. 

É Importante salientar que o Tribunal de COntas da União, 
ao se pronunciar sobre as •eontas do Governo Federal• relativas 
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ao exerclclo de 1995, atrav~ de Relatório elabor~dQ pelo Ministro 
Homero Santos e aprovado Peta plenário do TCU, em sessão de 
30 de maio de 1996, em duas passagens recomenda expressa
mente a adoção do PGAM. Assim, às fts. 489 do_ qta~ d_qcumen
to, consigna o Ministro RelatQr que •a criação de programa de 
renda mínima, a ser custeado, por exemplo, por tributos sobre 
grandes fortunas e operações financeiras também pode constituir
se em importante poHtica de amparo ao trabalhador e de redução 
de problemas sociats•. Outrossim, às fls. 491 do mesmo docu
mento, o emérito Ministro Relator do TCU enfatiza ser ·necessário 
criar condições que possibilitem às crianças saírem das ruas, onde 
se encontram em condições de vida degradantes e à margem de 
qualquer beneffciO social. Projetas que priorizam a política social e 
não apenas a política econOmica Imediatista, podem atender a algu
mas necessidades prementes dos exdufdos sem ter cunho mera
mente assistenciallsta. Assegurando renda mínima e educação de 
qualidade, o Governo posslbiNta qua os cidadãos tenham emprego 
e renda suficientes para quebrar o cfrculo vicioso da pobreza e 
construir uma sociedade mais justa e digna para todos.· 

Finalmente, a adoção do PGRM também está entre <J,S 

principais recomendações feitas por Sõnia Rocha, no Documento 
·Govemabilidade e Pobreza: O Desafio dos Números· (p.24), de 
fevereiro de 1995, do Instituto de Pesquisa EconOmlca Aplicada 
(IPEA), órgão subordinado ao Ministério do Planejamento: ·o es
tabelecimento de urna politica de rendas envolvendo diferentes 
mecanismos (política fiscal, polftic'l salarial, renda mfnima etc) vi
sando reduzir de imediato e progressivamente a desigualdade de 
renda e a incidência de pobreza absoluta•. 

Pelo exposto somos pela aprovação do projeto com as se
guintes emendas de relator: 

EMENDA N" 1 

Dê-se a seguinte redação ao artigo 111: 

Art. 111 É institufdo o Programa de Garantia de Renda Mfni· 
ma - PGAM, que beneficiará, sob a forma de imposto de renda 
negativo, todas as pessoas residentes no pafs, maiores de vinte e 
cinco anos e que aufiram rendimentos brutos mensais inferiores a 
A$240,00 (duzentos e quarenta reais). 

EMENOAN11 2 

Dê-se ao parágrafo 111 do artigo 111 a seguinte redação: 
Parágrafo ti! O valor mencionado no caput será corrigido 

no mesmo mês e na mesma proporção em que for reajustado o 
salário mínimo. 

EMENDAN"3 

Acrescente-se os seguintes parágrafos 3v e 411 ao artigo 111 : 

Parágrafo 311 Para se habilitarem ao programa pai, mãe ou 
responsável deverão apresentar a certidão de nascimento e/ou 
dOCtlmento de guarda ou tutela dos filhos ou dependentes de até 
14 anos, JUntamente com o comprovante de matrfrula da criança 
em escola pública. Tal exigência não se apCica às pessoas que 
não tenham filhos ou dependentes até 14 anos. 

Parágrafo 4° O gestor federal do programa deverá efetuar 
convênios com as Secretarias Estaduais ou Municipais de Educa~ 
ção ou órgão equivalente com vistas ao estabelecimento de pro
cedimentos que atestem mensalmente sobre a freqUênda escolar 
das crtanças cadastradas no Programa. 

do: 

EMENOAN11 4 

Dê-se a seguinte redação ao artigo 3°: 
Art. 39 O PGAM sará Implantado gradualmente, abrangen-

1- em 1997, os maiores de sessenta anos; 
11 - em 1988, os maiores de dnqüenta e cinco anos: 

III:- _em 1999, os maJores de dnqUenta_anos; 
IV- effi 2000, os maioreSdã quarenta e cinco anos; 
V - em 2001, os maiores de quarenta anos; 
VI - em 2002, os maiores de trinta e cinco anos; 
VIl em 2003, os maiores~de trlnfa anos. 
VIII em 2004, os maiores de 25 anos. 

EMENOAN'S 

DêMse a seguinte redação ao artigo 5 11: 

Art, 5~ O PGRM será custeado com dotação orçamentária 
específica, a ser consignada no Orçamento da União a partir de 
exercício financeiro de 1997. ,, 

Parágrafo único. A partir de 1996, os pro]etos de lei relati
vos a planos plurianuais e a dlretrlzes orçameõtárias deverão esM 
pacificar os canc~Jamentos e as transferências de despesas, bem 
como outras medidas julgadas necessárias à execução do 
PGRM. 

EMENDA Nll6 

Dê-se a seguinte radação ao artigo 7°: 
Art. 711 O Poder Executivo poderá realizar convênios com 

Estados e Municfpios objetivando o compartilhamento da gestão 
administrativa e financeira do PGRM e a Instituição de programas 
de treinamento e aperfeiçoameniO para seus beneficiáriOS. visan~ 
do sua melhor inserção no mercado de trabalho. 

EMENDA N"7 

Dê·se a seguinte redação ao artigo 11: 
Art. 11. Esta IEH entra em vigor na data de sua publicação, 

produZindo efeitos financeiros a partir de 19 de janeiro de 1997. 
Sala das sessões- Deputado Gennano Rlgotto, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conce
do a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB..SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) • Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, nin
guém pode negar o fato de que, entre os problemas 
que ali igem os brasileiros, a saúde é dos mais gra
ves, exigindo ação urgente por parte do Governo e a 
mobilização de toda a sociedade civil. Tem os um povo 
doente, que morre dos males da miséria e da falta de 
condições sanitárias, de infecções facilmente tra1áveis, 
de desnutrição crõnica. VIVemos com índices ainda 
alarmantes de mortalidade infantil, sobretudo nos gran
des bolsões de pobreza do País. A esse povo, como 
se já não sofresse o bastante, ainda impomos o sacrifí· 
cio da privação de um atendimento médico, ambula
torial e hospitalar de mínima qualidade. 

O Brasil, infelizmente, es1á passando por uma 
crise sem precedentes em sua história: o caos na 
saúde pública. Não me lembro de ter vivenciado ín
dices e fatos tão alarmantes. 

São as fraudes, a proliferação das empresas 
de previdência privada, liberação de medicamentos 
de eficácia duvidosa, falta de fiscalização nos ban
cos de sangue, a falta de aplicação de recursos na 
jmplantação de uma medicina preventiva e, princi-



Junho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00487 

palmente, a impunidade provocada por falta de me
canismos ágeis na via judicial. 

O rol dos absurdos constatados pelo próprio 
Ministério e divulgados pelos meios de comunica
ção perfaz uma galeria de horrores: como o caso 
da hemodiálise em Caruaru-PE, dos velhinhos da 
Clínica Santa Genoveva-RJ, o retomo de doenças 
tidas como controladas nas décadas passadas, 
etc. 

Essa introdução é para extemar o meu desapon
tamento com a votação ocorrida ontem na Câmara dos 
Deputados, que reduziria à metade as despesas"do 
Governo relativas ao repasse obrigatório anual de 
R$2,6 bilhões da União para os fundos de empresas 
como o Banco do Brasil, a Petrobrás e o Banespa. 

Infelizmente, ontem, na Câmara dos Deputa
dos, a paridade da questão da contribuição da Previ
dência e das estatais não prevaleceu. 

Para se ter uma idéia, somente o Banco do 
Brasil repassa para o Previ -fundo de pensão dos 
seus funcionários - R$1 ,2 bilhão/ano, para uma con
trapartida de R$600 milhões dos segurados e bene
ficiários. 

Ora, meus nobres Pares, não é justo que privi
legiemos pequenos grupos em detrimento de toda 
uma população carente de assistência médica, ape
sar das recentes mazelas do Governo Federal no 
trato do dinheiro público. 

Isso posto, espero que 'a Senado Federal 
tenha a sensibilidade de, quando essa matéria 
aqui chegar, aprová-la, ln totum, de forma a que 
o Governo direcione esses recursos economiza
dos para o Sistema de Saúde, minorando o caos 
existente. 

Faço essas considerações, Sr. Presidente e 
nobres colegas, para trazer à reflexão desta 
Casa, nesta tarde, o assunto que os jornais es
tampam hoje. Atualmente, as estatais contri
buem com dois por um para os fundos de pen
são; ou seja, o Governo contribui com R$2 e o 
funcionário com R$1. E, para haver uma parida
de, o Governo propôs entrar com R$1 e o funcio
nário entrar com R$1. Entretanto, tal proposta 
não foi aprovada, infelizmente, na Câmara dos De
putados. 

Esse fato nos preocupa e à toda Nação, quan
do vemos o Banco do Brasil repassar para o fundo 
vultosa importãncia e, ao mesmo tempo, como há 
poucos dias aconteceu, ser socorrido pelo Tesouro 
Nacional com cerca de R$8 bilhões. 

Nobres colegas, estamos diante de algo que 
não está certo, não está correto. Não me conformo 
com isso. A se manter o status quo, se o Senado 
vier a referendar o que a Câmara decidiu ontem, nós 
estaremos discriminando a maioria dos brasileiros, 
pois, os privilegiados tomam-se minorias dentro do 
contexto dos 155 milhões -de brasileiros. Que bom 
se nós pudéssemos estender esse mesmo trata
mento para todos os brasileiros! 

Quando es5a matéria vier para o '~ênado, que 
tenhamos coragem, pés no chão e realismo, ao ana
lisá-la, pois tal questão não traz popularidade nem 
aplausos, mas teremos de enfrentá-la. Nós, que te
mos o privilégio de representar a Nação, devemos 
resoiver essa questão, para que não haja, dentro do 
Brasil, dois brasis. 

o Sr. Jefferson Peres - Senador Casildo Mal
dane r, permite V. Ex" um aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER - Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Jefferson Peres - Nobre Senador, V. 
Ex" tem inteira razão. Também li, contristado, nos 
jamais, a decisão da Câmara Federal que, mais uma 
vez, se rendeu à pressão dos lobbles corporativis
tas. Espero, também, juntamente com V. Ex', que o 
Senado saiba reparar esse erro, saiba resistir a es
sas pressões, não se curve à atração pelos aplau
sos fáceis e tome essa medida de absoluta eqüida
de, que é a de fazer com que as empresas estatais 
dos órgãos públicos em geral contribuam paritaria
mente, um a um, para os fundos de pensão e não 
como agora: dois por um ou até mais, causando um 
desperdício, porque, em primeiro lugar, nem sempre 
esses fundos são bem administrados; em segundo 
lugar, porque, como V. Ex• mesmo salientou, cria 
uma situação de privilégio de alguns milhares em re
lação à grande maioria da população. Parabéns, 
pelo seu pronunciamento. 

O SR. CASILDO MALDANER - Nobre Sena
dor Jefferson Péres, com muita honra, recolho as 
ponderações de V. Ex1 , e quero, aqui, com muita 
sinceridade, até por ser uma característica da mi
nha parte, ao longo da minha vida pública, afirmar 
que não poderemos privilegiar uma minoria. Reco
nheço que essa minoria tem direitos, mas bom se
ria se pudéssemos privilegiar a todos. Mas, como 
não é possível, temos que legislar dentro das pos
sibilidades. 

Quando as estatais foram criadas, o foram 
para atender ao público, à coletividade, aos brasilei
ros, à sociedade. Com o passar do tempo, essas 
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mesmas estatais, essas empresas públicas, através 
de seus dirigentes, de seus funcionários, foram 
criando uma fonma de corporativismo -:ue, de um cer
to modo, cerceou a atividade pública, tomando-a priva
da. Elas não têm condições de olhar o País como um 
todo e olham para dentro de si mesmas. Mas, af, elas 
perderam a .nnalidade para que foram criadas, passan
do.a viver em função daqueles que as dirigem. 

No entanto, foram criadas com a finalidade na
cional de atender aos bt;lsileiros, mas o que vem 
acontecendo é que os brasileiros estão entrando 
com uma certa parcela para mantê-las, para aumen
tar os seus fundos, o que não é mais possível. Es
ses fundos tomam-se, às vezes, maior do que o pró
prio Banco do Brasil, do que a própria Caixa Econó
mica, do que a própria Petrobrás, ou seja, maiores 
do que a empresa. 

No meu Estado, existe a Fusesé·, o fundo de 
pensão dos funcionários do Banco do Estado de 
Santa Catarina, que, hoje, já possui um potencial 
maior do que o próprio Banco, um patrimõnio maior. 
Isso porque houve uma injeção, na contribuição dos 
catarinenses, de 100%. A paridade seria um por um, 
mas o Estado sempre entra com 100% a mais para 
privilegiar um corpo, um conjunto limitado. E, se per
mitinmos que continue assim, nós não estaremos fa
zendo justiça. 

Que nós, do Senado, sem querer prejudicar a 
quem quer que seja, tenhamos a coragem para cor
rigir essa distorção. É claro que quando o País esti
ver em condições de melhorar essa situação, pode
remos modificar esse quadro, mas atendendo a to
dos, sem distinção. 

Sr. Presidente, nobres colegas, eram essas as 
considerações que eu queria trazer, na tarde de 
hoje, para refletinmos. E, nas próximas horas, nos 
próximos dias, quando essa matéria aqui adentrar, 
tenhamos então o espírito público de procuranmos 
acertar isso, para demonstrar à Nação que estamos 
tentando agir com racionalidade. Inclusive, se não 
mexenmos nesse assunto, estaremos ameaçando 
até a estabilidade do próprio Plano Real, porque não 
há como o Governo ter o equilíbrio para levá-lo a 
bom tenmo. A continuar assim, daqui a pouco, as re
velações de Dombusch e de outros começarão a ter 
fundamento, começarão a ser reais no inundo, e as 
repercussões serão ruins para nós mesmos. Então, 
até pela estabilidade, até em função do equilíbrio fis
cal, precisamos começar a tomar essas medidas 
corretivas, para tentanmos consertar alguns defeitos 
que existem hoje na vida nacional. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA · Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra a V. EX', por 05 minutos, de acordo 
com o art. 14, inciso 11, alínea a, do Regimento Inter
no. 

O SR .. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão ilo 
orador.) - Sr. Presidente, a Comissão Especial que 
examina o Código de Trânsito Brasileiro reuniu-se 
hoje pela manhã e, após longo debate, aprovou o 
substitutivo, com alterações, do Relator, Senador 
Gilberto Miranda. A matéria está, portanto, com a 
sua tramitação concluída na Comissão Especial e 
agora, naturalmente, teremos a redação final. 
Acredito que, na próxima semana, o projeto seja 
encaminhado à Mesa. Ao mesmo tempo, gostaria 
de manifestar a V. Ex• e à Casa a nossa expectati
va de que esse projeto seja incluído na pauta da 
convocação extraordinária do mês de julho, caso 
essa iniciativa seja tomada pelo Presidente da Re
pública. 

Era essa é a nossa comunicação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conce
do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. V. 
Ex" dispõe de 20 minutos. 

Peço desculpas a V. Ex" por tê-lo feito esperar, 
mas é que o Senador Francelina Pereira havia pedi· 
do a palavra anteriormente e, com isso, acabei es
quecendo. Foi culpa da Presidência. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
• Sr. Presidente, entendo perfeitamente pois o as
sunto do Senador Francelina Pereira era de extrema 
importância e foi um prazer ouvi-lo. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero 
primeiramente infonmar ao Plenário do Senado 
que recebi um convite do Vice-Presidente da Fra
ção do Partido Comunista da Rússia junto à Duma 
para, na condição de observador internacional, ir à 
Rússia acompanhar as eleições presidenciais no 
próximo domingo. Meu nome teria sido indicado 
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em 
uma das conversas entre o Partido Comunista 
Russo e os Líderes do nosso Partido na Câmara 
dos Deputados. 

Assim, ao mesmo tempo que quero, em meu 
nome e em nome do PDT, agradecer o honroso con
vite feito pelo Vice-Presidente da Fração do Partido 
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Comunista, Valentin Kursov, desejo também escla
recer que não disponho de condições para me fazer 
presente na RúSsia. 

Tomei conhecimento também que o Senado 
designou, dentre os Senadores convidados - Emília 
Fernandes, Roberto Requião e elf-, o Senador Ro
berto Requião como representante do Senado no 
acompanhamento das eleições presidenciais na 
Rússia. Entendo que o Senado estará muito bem 
representado pelo Senador Roberto Requiãó e a 
missão será cumprida fielmente. 

Mas, na oportunidade, quero lamentar não ter 
sido possível atender ao convite formulado pela 
Fração do Partido Comunista no Parlamento Rus
so. 

A Sr'- Emitia Fernandes - Permite-me v. Ex" 
um aparte, Senador Sebastião Rocha? 

O SR- SEBASTIÃO ROCHA - Concedo, com 
muita honra, o aparte à Senadora Emilia Fernandes. 

A Sr' Emilla Fernandes- Também aproveitan
do o pronunciamento de V_ Ex', gostaria de agrade
cer, em nome do PTB, o convite a mim formulado. 
Tivemos o apoio do Uder da nossa Bancada, tão 
logo s_ Ex" tomou conhecimento do· conv~e dirigido 
a mim - assim como a V. Ex1 e ao Senador Roberto 
Requião - para que eu lá estivesse representandÓ ·o 
PTB. Pela magnitude do momento por que passa a 
Rússia, as atenções políticas de todos os países es
tão voltadas para o processo ele~oral que ocorrerá 
no próximo dia 16 de junho. Lamentavelmente, nós, • 
como V. Ex•, também não temos condições econó
micas de financiar o nosso deslocamento até aquele 
pais. Por isso, solicitamos à Presidência da Casa e 
ao Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
a análise da possibilidade de o Senado Federal fa
zer-se representar através de um número maior de 
Parlamentares - no caso, os três Senadores que re
ceberam o convite nominal. Infelizmente, não obtive
mos apoio. Dessa forma, ao tempo em que agrade
cemos o convite formulado, desejamos registrar 
também a maneira como o Senado Federal tratou o 
assunto - até o presente momento eu não tinha co
nhecimento se a viagem iria ou não ser autorizada. 
Apenas há dois minutos, com a chegada do Presi
dente José Samey ao plenário, é que S. Ex' me infor
mou do encaminhamento dado ao assunto, ou seja, 
que o Senado enviaria apenas um representante. Isso 
é lamentável porque os coMes toram enviados bus
cando uma representação maior dos Partidos PoUti
cos. Mas entendo e acredito que, em outra ocasião, 

certamente nos será dada a oportunidade de repre
sentar o Senado Federal. Muito obrigada. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Ney Suassuna, suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Samey, Pre
sidente. 

O SR- PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência desejaria esclarecer ao Plenário que, por de
liberação da Mesa e resolução da Casa, no caso de 
viagens dos Senadores ao exterior com ônus para o 
Senado, ao recebermos os corrvites ou as solicitaçõ
es de designação, remetemos à Comissão de Rela
ções Exteriores, como órgão técnico que subsidia a 
Presidência, na forma da resolução da Casa, a fim 
de que seja analisada a conveniência ou não da 
missão. 

Essa resolução foi tomada justamente para evi
tar que houvesse incompreensão por parte do públi
co Sobre a participação de Senadores em eventos 
internaCionais. E, até hoje, durante a minha Q!lStão, 
isso tem funcionado com absoluta isenção 'e, ao 
mesmo tempo, procurando prestigiar. a nossa Casa. 

Sobre o caso a que V. Ex" e a Senadora Emília 
Fernandes acabam de se referir, quero dizer que o 
convite que chegou foi dirigido ao Senado Federal, 
sem designar nenhum nome, nos seguintes termos: 

A Duma da Federação Russa corrvida 
o Senado e a Câmara dos Deputados da 
República Federativa do Brasil para partici
par, na qualidade de observadores, das elei
ções para Presidente da Federação Russa, 
a se realizarem no dia 16 de junho. caso 
seja possível enviar delegação, ele poderia 
incluir representantes dos partidos polfticos 
e de organismos não-governamentais. Infe
lizmente, não nos será possível, no momen
to, arcar com as despesas de viagem e de 
permanência na Rússia. 

Cordialmente, 
Líder da Bancada do Partido Comunis

ta Valentin Kursov. 
A tramitação desse convite, que era dirigido ao 

Senado sem nomes, foi o envio à Comissão de Re
lações Exteriores, que considerou que, já que as 
despesas correriam por conta do Senado, a presen
ça do Senado seria útil mas deveria ser a mínima 
possível, isto é, um representante da Casa. 

De acordo com o Regimento, a representação 
do Senado a nível de Comissão deve ser feita nos 
termos da composição partidária da Casa. Assim, se 
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mandarmos um só representante, a indicação terá 
que ser feita, inevitavelmente, do Partido majoritário 
na Casa, que é o PMDB. 

E, nesse sentido, a Presidência, como tem 
ocorrido em outras oportunidades, conversou com o 
Uder do PMDB e dele recebeu a indicação do Sena
dor Roberto Requião para representar o Senado 
nessas eleições russas, que, fados sabemos, são da 
maior importância e, portanto, é do interesse da 
Casa que tenhamos um observador, conforme a Co
missão de Relações Exteriores opinou. 

V. Ex" e a Senadora Emília Fernandf.'S recebe
ram convites através dos seus respectivos Partidos. 
Esses convites me foram encaminhados e sobre 
eles tive oportunidade de conversar com o Presiden
te da Comissão de Relações Exteriores que, na 
oportunidade, disse-me que a Comissão já havia 
opinado a respeito do assunto e também porque te
mos a orientação de não termos convites pessoais, 
senão os de representação da Casa: Os convites 
pessoais, em alguns casos, têm sido dirigidos à Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
que os julga. Mesmo assim, a indicação é feita após 
consultadas as Uderanças, o interesse e a propor
cionalidade da representação da Casa 

Lamento profundamente não termos tido a 
oportunidade de ter a representação de V. Ex" e da 
Senadora Emitia Fernandes, que merece, por parte 
da Presidência, o maior apreço. Em outras oportuni
dades, V. Ex"s têm sido designados pelo Senado 
para representar esta Casa e o fizeram com muito 
brilhantismo. 

Eram essas as explicações que eu gostaria de 
prestar ao Plenário, esclarecendo que, em nenhum 
momento, a Mesa se afastou do seu critério e do 
Regimento da Casa, mas preservou-os. Aquela re
solução foi feita no sentido de resguardar a imagem 
do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua 
com a palavra o Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço, ini
cialmente, o aparte·da Senadora Emilia Fernandes. 
Penso que os esclarecimentos prestados pelo Presi
dente desta Casa, José Sarney, são importantes, 
porém, desnecessários, pois o objetivo do meu pro
nunciamento era agradecer o convite, que muito 
honra ao PDT e a mim, para estar na Rússia, acom
panhando, como observador internacional, as apura
ções das eleições. 

Em nenhum momento, mencionei qualquer dis
criminação, qualquer conduta que pudesse ser colo
cada sob suspeição, quer fosse da Mesa, quer fosse 

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. Fiz questão de fazer esse registro, neste mo
mento, por dever de offcio de um parlamentar que 
recebe um convite oficial de um partido e que não 
pode comparecer por falta de condições económi
cas. 

Entendo, perleitamente, que não é obrigação 
do Senado arcar com essas despesas. Não estou 
querendo colocar isso como ponto central da discus
são. A meu ver, o Senado fez be"' ao escolher um 
entre os três Senadores, nomeando-o oficialmente. 
Com certeza, o Senado vai estar bem representado 
pelo Senador Roberto Requião. Mas quero registrar 
que, infelizmente, o PDT e este parlamentar não pu
deram atender ao honroso convite formulado por 
uma fração do partido. O convite não partiu nem do 
Parlamento, nem do Governo. Daf por que entendo 
que o Senado não estaria obrigado a atender tam
bém a esse pleito. 

Sou membro da Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, bem como a Senadora 
Emitia Fernandes, como membro-titular, e não nos 
consta que tenha havido reunião dessa Comissão 
para apreciar tal assunto. Mas, de minha parte, não 
fica qualquer constrangimento ou lamento. Apenas 
fiz questão de prestar esses esclarecimentos para 
justificar a minha ausência, até porque recebi vários 
telefonemas da imprensa procurando saber se eu 
iria ou não à Rússia. Oficialmente, declaro que não 
vou, porque não disponho de condições económicas 
para custear a viagem. Entendo que não é obriga
ção do Senado, nesse caso, arcar com as despesas. 
Trata-se de uma missão importante; se eu fosse à 
Rússia, iria para cumprir uma missão, mas eu teria 
que sacrificar vários assuntos de interesse do meu 
Estado, no Amapá e em Brasília. 

Nossa vida pública nos determina várias mis
sões. Uma outra não menos importante do que ir à 
Rússia foi a minha designação para a Comissão Es
pecial, proposta pela Senadora Benedita da Silva, 
com a finalidade de acompanhar ln loco as denún
cias de irregularidades contra a Clfnica Santa Geno
veva, no Rio de Janeiro, e demais clínicas geriátri
cas desse Estado. 

Quero, também, nesta oportunidade, agradecer 
ao Líder do PMDB, Senador Jader Barbalho, por ter 
aberto uma vaga no seu Partido para me indicar, 
sendo eu do PDT, que, como partido pequeno na 
Casa, não tem direito a uma vaga nessa Comissão 
Especial. Agradeço a S. Ex" bem como ao Uder do 
PFL nesta Casa, Senador Hugo Napoleão, por te
rem colocado à disposição do PDT essa vaga, o que 
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certamente se deu em função da minha profissão de 
médico. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
desculpas por interromper V. Ex", mas desejo pror
rogar o período do Expediente da Casa pelo tempo 
necessário para que V. Ex" possa concluir seu dis
curso. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Obrigado, Sr. 
Presidente. 

A discussão em tomo das denúncias de Irregu
laridades na Clínica Santa Genoveva, no Rio de Ja
neiro, propiciou, o~'em, uma audiência da Comissão 
formada com base no requerimento da Senadora 
Benedita da Silva, que contou com a presença do 
Ministro Adib Jatene e de vários Parlamentares da 
Comissão. 

Tivemos oportunidade de oUVir ali vários depoi
mentos e considerações, inclusive a defesa, mais 
uma vez, veemente do Ministro da Saúde, com rela
ção ao CPMF -· Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira -, que está tramitando na Câ
mara dos Deputados. Além disso, há o anúncio, por 
parte do Ministro, de que tomará as providências ca
bíveis neste caso, inclusive de fechamento da Clfni
ca Santa Genoveva, com punição dos eventuais cul
pados pela morte de aproximadamente 98 pessoas. 

Realmente, a sttuaçãó da saúde, hoje, no Bra
sil é grave e caminha, cada vez mais, e de forma 
acelerada, para o caos. Ontem, houve argumentos 
de que a responsabilidade pela fiscalização era da 
comunidade, dos Conselhos Municipais e Estaduais 
de Saúde, idéia que surgiu quando da elaboração da 
Constituição de 88, exatamente com a finalidade de 
acompanhar e fiscalizar as ações de saúde nos Mu
nicípios e nos Estados. Infelizmente, o que se obser
va no nosso País é que esses Conselhos não têm o 
mínimo grau de autonomia, não têm qualquer poder 
deliberativo, conforme prevê a Lei Orgânica de Saú
de. Dar por que esses Conselhos não podem, de for
ma nenhuma, cumprir o desejo dos Parlamentares 
que elabomram tanto a Constituição quanto a Lei 
Orgânica de Saúde, no sentido de investigar, em 
profundidade e com responsabilidade, as ações de 
saúde. 

Por isso, é d~fcil aceitar que a comunidade 
seja a culpada pela não-fiscalização, pelo não-cum
primento da lei ou pelas fraudes que acontecem nas 
clínicas, haja vista que a responsabilidade de fiscali
zar é da comunidade e dos conselhos de saúde no 
âmbito do municfpio e do Estado. Se algo errado 
acontecer em qualquer clínica ou hospital, a culpa, a 
responsabilidade é do conselho ou da comunidade. 

É uma fomne equivocada de ver essa questão, 
pois a grande maioria dos prefeitos e governadores 
não garantiu aos con&êlhos de saúde o grau neces
sário de autonomia e o poder de deliberar. Para se 
ter uma idéia, no meu Estado, Amapá, no Governo 
passado, o ex-Governador Annibal Barcellos, do 
PFL, chegou ao cúmulo de tomar a iniciativa de in
dicar os representantes das entidades no Conse
lho Estadual de Saúde, ao invés de garantir a li
berdade r-era cada entidade - a OAB, a Associa
ção Médicà, a Associação de Moradores - indicar 
o seu representante. O próprio governador é quem 
escolhia um médico, um membro da associação 
dos moradores ou um representante da OAB e o 
nomeava de livre e espontânea vontade. Ora, isso 
é brincar com a idéia, com a tese de que esses 
conselhos devam ser deliberativos, independentes 
e tenham a autonomia necessária para intervir tan
to na área do acompanhamento quanto na área da 
fiscalização das ações. 

Por isso, considero nulo o argumento de que 
se deve responsabilizar a comunidade por qualquer 
fraude, irregularidade ou maus-tratos a pacientes 
que possam acontecer em qualquer hospital, ci>mo é 
o caso de que está sendo acusada a Clfnica Santa 
Genoveva. 

Considero o espfrito do Sistema Úntoo de Saú
de, da Lei Orgânica da Saúde, muito avançado, e o 
ideal para que se tenha, no futuro, realmente, uma 
saúde de qualidade em nosso Pafs. Mas, primeiro, 
seria necessário ter pol~icos, prefeitos e governado
res de qualidade, e humildes o suficiente para trans
ferir parte de suas atribuiçiies à comunidade, aos 
Conselhos, na área de fiscalização e acompanha
mento. Isso, porém, não acontece. O que se tem vis
to pelo Brasil afora é a "prefeiturização" do SUS, da 
saúde. 

Então, quero aqui dizer que isento de qualquer 
responsabilidade tanto o Conselho Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro, como o Conselho Estadual 
de Saúde, porque eles são manipulados e feitos 
para atender aos interesses dos prefeitos e dos go-
vernadores. · · -

Nós, Parlamentares, e a sociedade civil organi
zada temos que buscar um meio de garantir autono
mia a esses Conselhos, para que eles tenham, de 
fato, poder de deliberar; para que os órgãos munici
pais e estaduais gestores da saúde possam cumprir 
as deliberações dos Conselhos; e para que as prin
cipais decisões sejam submetidas à deliberação 
desses Conselhos. 
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Cheguei a pensar que, quem sabe, poderia· 
mos garantir que o Ministério Público, que tem rep· 
resentantes em qualquer Município do nosso País, 
pudesse ter a atribuição de designar os membros do 
Conselho Municipal de Saúde. E, na esfera do Esta· 
do, quem sabe, a Procuradoria de Justiça do Estado 
poderia designar os membros do Conselho Estadual 
de Saúde. 

Dessa forma, poderíamos ter conselhos inde· 
pendentes. Se a função do Ministério Público é tis-

. calizár, se a função do Ministério Público é proteger 
o cidadão, entendo que poderíamos apresentar um 
projeto de lei, ou propor uma mudança na Lei Orgâ· 
nica da Saúde, simplesmente para que a iniciativa 
da indicação dos membros dos Conselhos. pudesse 
partir do Ministério Público no ãmb~o municipal e es
tadual. 

Quanto à CPMF, considero, a exemplo·do que 
disse ontem o Senador Pedro Simon na Comissão, 
na frente do Ministro, que ·é uma· maldade muito 
grande o que estão fazendo com o Ministro Adib Ja· 
Iene. Concordo com .aqueles que afirmam • e esta 
não é uma visão consensual do PDT, pois .riós, .Par· 
lamentares do Partido, estamos livres para emitir o 
nosso ponto de vista • que esse imposto é o mais 
justo que o País poderá vir a criar. 

Tenho consciência disso, porque atuei na me
dicina até 1990, antes de· ser parlamentar no meu 
Estado, antes de ser deputado estadual. E trabalhei 
em hosp~l público. Portanto, conheço as suas ma· 
zelas, a sua precariedade, a falta de condições m íni· 
mas para que o profissional da saúde exerça de for
ma digna a sua atividade e possa contribuir para 
melhorar a saúde do nosso povo. 

A saúde precisa, sim, de recursos. O lobby 
que estão fazendo na Câmara dos Deputados contra 
a CPMF é injusto e deve ser condenado e contes!· 
ado por todos nós. Estamos aguardando uma posi· 
ção da Câmara, que é independente para fazer a 
sua análise, assim como os Deputados são inde
pendentes para dar o seu voto. 

Reconheço que o Presidente Fernando Henri· 
que Cardoso, pelo menos nos últimos dias, tem se 
manifestado favoravelmente e tem fechado questão 
em favor da criação da CPMF. É isso que quero que 
venha a acontecer. Espero que os Deputados dei
xem de ser sensíveis a esse lobby perverso que 
está sendo feito na Câmara dos Deputados; que a 
CPMF seja aprovada e a saúde possa ter uma ajuda 
financeira substancial, que a tire do caos em que 
vive. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião Rocha, o 
Sr. José Samey, Presidente, deixa a cadeira da pre· 
sidência, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, su
plente de Secretário . 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Nos 
últimos três minutos que restam da prorrogação da 
Hora do Expediente, concedo a palavra à Senado
ra Benedita da Silva para uma comunicação ina· 
diável. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. ·Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora·. 
dora.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o 
que me traz a esta tribuna hoje, como tem sido a 
minha atuação desde o início do mandato, é um 
assunto da maior importância e relevância e que 
pode ter reflexos e um impacto econõmico, cultural 
e social ainda não imaginados, caso nós, Senado
res da República não nos conscientizarmos e to
marmos uma posição. O assunto é o caos jurídico 
em que se transformaram as comunicações em 
nosso País. 

Os dados que darei a seguir constam de um 
documento, um dossiê das comunicações, elabora
do pelo Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação, que eu gostaria de registrar nesta 
Casa, para que V. Ex"s tomem conhecimento e, 
mais do que issc, tomem uma posição. Esse doeu· 
menta já foi protocolado na Presidência da Repúbli· 
ca, na Procuradoria-Geral da República, no Supre
mo Tribunal Federal e nos Ministários das Comuni
cações e da Justiça. 

Nesta matéria, não se pode mais falar em 
herança de outros governos. Nesta matéria, se· 
gundo o dossiê, é o próprio Governo Fernando 
Henrique que descumpre leis, exclui a participa· 
ção da sociedade, não abre para o debate públi
co e alua em benefício dos olígopólíos da área 

. das comunicações. Mas os fatos registrados 
pelo dossiê também demonstram a responsabili· 
dade do Legislativo e do Judiciário na alimenta· 
ção dessa lei da selva em que transformaram as 
comunicações em nosso País. 

No Brasil, a cada dia, está assumindo feições 
mais nítidas o processe de convergência tecnológi
ca, um processo que se registra no mundo inteiro, 
ou seja, a integração crescente entre as tecnologias 
de telecomunicações, comunicação sOCial e informá· 
tica. Porém, as práticas do governo se mostram des
providas de um sentido estratégico e demonstram a 
inexistência de politicas públicas nas comunicações, 
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o que resulta em descaminhos e graves prejuízos 
para o interesse público. 

Vamos tratar de alguns desses assuntos, co
meçando pela aprovação da "Lei Mínima" das tele
comunicações na Câmara dos Deputados. Ao apro
var essa lei, dando início à regulamentação da 
emenda que retirou da Constituição o mon-opólio 
estatal das telecomunicações, a Câmara protago
nizou um triste ato de submissão ao Poder Execu
tivo e gerou uma aberração do ponto de vista jurí
dico e político: 

. O Congresso Nacior • .al anulou-se, atribuindo 
ao Executivo a responsabilidade de propor a regula
mentação da matéria em até seis meses; durante 
esse período, o Congresso renuncia a qualquer ini
ciativa, passando a aguardar o Executivo. 

. O projeto aprovado na Câmara dos Deputa
dos definiu que a limitação em 49% do capttal votan
te aberto para estrangeiros permanecerá por apenas 
três anos; nesse período, o governo fica com o arbf
trio de poder legislar sobre as restrições. RessaHe
se que os investidores estrangeiros se mostravam 
satisfeitos com a limitação dos investimentos a 49%, 
situação bem mais liberal e vantajosa do que o limite 
de 33% no Japão e 25% nos EUA. 

E o Ministério também assume a responsabili
dade exclusiva pela condução da politica de teleco
municações, neste período critico de infcio de re
composição do modelo das telecomunicações, ou 
seja, anulou-se neste período inicial o princípio 
constitucional consubstanciado no instituto do órgão 
regulador. 

Outra importante denúncia do dossiê são os 
dois pesos e as duas medidas adotadas para liberar 
o serviço de TV por assinatura via satélite e a trucu
lência e a violência da repressão às rádios comuni
tárias de baixa potência. No caso da TV por assina
tura via satélite - o DTH (Direct to Home) -, o Minis
tério das Comunicações, ainda durante a discussão 
da "Lei Mínima", outorgou, através das Portarias 87 
e 88, permissões para explorar, por 15 anos, esse 
serviço. Essas permissões foram outorgadas apesar 
de graves irregularidades: 

- não existe regulamentação para esse serviço; 

- as permissões foram dadas como se esse 
serviço estivesse amparado em outros ates legais, 
forçando-se uma interpretação e omitindo-se a reali
dade de que esse serviço gera outros fatos sociais, 
com importantes impactos culturais, pollticos e eco
nõmicos; 

- não houve a cobrança de valores pelas outor
gas, como determina o Decreto 1.71 9, de 28/11195. 

Dessa forma, os dois grupos, como já estão di
vulgando amplamente, poderão operar imediata
mente mais de cem canais de TV, com Siflal digital, 
a partir de satélites americanos, através de consór
cios com a Hughes e o grupo Murdock. 

No caso das rádios comunitárias, apesar de 
estar sendo discutida a sua regulamentação na 
Comissão de ComUnicação,. Ciência e Tecnolo
gia, da Câmara; com a tramitação de 9 projetes, 
entre eles, o do próprio Governo, quando estão 
sendo feitas ainda as audiências públicas, onde 
o movimento social, os empresários e a maioria 
dos parlamentares fazem um esforço para cons
truir um consenso. em tomo da matéria, e quan
do já há, em todo o Congresso, a convicção de 
que é preciso regulamentar esse. tipo de comuni
cação democrática e sob controle das comunida
des, o que fez o Governo através do Ministério? 
Mandou fechar, apreender todos os equipamen
tos e processar criminalmente os seus responsá
veis. 

No mesmo caso do DTH, há um vácuo legal, 
não legítimo, para esse tipo de comunicação. As rá
dios comunitárias efetivamente estão prestando ser
viços da maior relevância às comunidades carentes, 
que nunca tiveram acesso a qualquer direito de se 
comunicar. Por que então esse tipo de comporta
mento tão diferenciado? O dossiê do Fórum Nacio
nal pela Democratização da Comunicação tem muito 
mais denúncias e pede ao Congresso que examine 
e, assumindo o seu papel de representação social, 
legisle para a construção de um modelo efetivamen
te estratégico de interesse público para a totalidade 
da área das comunicações. 

Eu vou cumprir a minha parte. Nesta data, es
tou pedindo a publicação na íntegra do dossiê para 
conhecimento dos Srs. Senadores, ao mesmo tem
po em que estarei dando entrada em projetes na 
área de comunicação, para contribuir com o debate 
e formulação de uma politica de comunicação que 
incorpore a participação da sociedade no processo 
de aquisição e uso desse instrumento estratégico 
para a cultura e a economia brasileira. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA- BENEDfTA DA SILVA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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OOSS!Ii QAS COMUNICACÓES • 1998 

DIANTE DA OMISSÃO DO 
LEGISLATIVO E DO JUDICIÁRIO, O 
GOVERNO FHC RETOMAPRÁTICAS 
DE AUTORITARISMO, EXCLUSÃO E 

B""=NEFICIAMENTO DE GRUPOS 
NA ÁREA DAS COMUNICAÇÕES 
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,·unumr~a<;Ó<'I 110 BI"Qir/ P~ra tnf(tmar tnts problemas o Fíl"!nf. criili;/ui" ') [Jdsjii .h!lnr..uo 
!l~'iJts palmo·as c l'"'tdi,"-S q.n >trdo <f"'f'l't!!tll'l<ir.liu rJa .kftsQ Jo <iii~ 

/fllltndt >tr o mrcrcsu pub/rco 

Apresentação I Resumo 

Slo i" trata ma1s de her.1l'lça. de outros sovemos Agora e o ~o~emo Fem;u1do 
Hennque C;udoso que .iescumpre leu. C:\dU1 del1beradammte a part!Clpatão da SO~JI!<.ia.· 
<Je. >one'!a o deba.e pubhco e alua beneticLar~do os ol1gopohos da arca da~ com.umc~ões 

Os sr.~.~e:s !'aios relaudos neste Dossu:. enu·etar~to. ';io alem do componamcmo do 
~o,cmo FHC Tambcm c demonsmlda a rcsponsab1l1d~ do Lesn;latwo e do Ju<JJc:arJO 
na ahmentatio <Jo caos_J_!,IrldJCO da arca da~ .;,omunJcaÇõis"c'\0 Bi'as1l ' 

'\..io cs1amos ;tqul ~oonW'Ido para um complõ O que ldenutica:mos e uma -.l,•~~:•ca 
Jc ser na cond!lta Jo E~tado e do sctor prl,~l). que condiCIOna o tratamento dos .lS_~un· 
t~s lla arca ll.U comumcaçóes e_ que o .:aloca em rota de col•s.io com o mteresse publ1co 

Embera ~este Dossu: se1am Citadas a.l~umas lflStltUI<;ÕCS. pcrsonahdades e o~.ruoos 
o!ITlpresan31S COrt\ en\Ohlmenio em t':UOS cOnCI'CIOS .C, ptlflClpzlmeNe, :1 'IO!!-lCa de iCf' 

'4Ue ;:'CI'll'= e •ICII. os nesoe•os pubhcos e pr•,ados na :Jtea du comunu::açóes. no BrolS•l 
'41.1e esra sendo enr'rentada pelo Forum ;o.;ac,onal pela: DemochiuZ3çà.o .ia C .:Jmurucacic 

Entcr.dcmos quemlo e soa. area du coman•catões que esta comprometida por ~ra· 
~~~~ .wlOn<M'ILS e •tcgills Sio as per-spc<:11'as Je fururo do P<~~S que estão sendo .:orr~m· 
p•du pelu aescentes e mao:c•ta~e•s determlflaç6es que os $1stemu .ic comumca.;õc~ 
c"crcern sobre a. ~ulrura.. a. polmc:a: c a C'COnomll. São atitudes pammoma.luta.S. autoruatl
.11 e ~orporamu que llegrad.am os ncgoc10S p11bhcos c pn"adi:IS~ na ;u-ea Ja,s .:omun•ca
~~s Em Slntese. dcsucamos os segum1es tâl:os apomildos neste Doss1C: 

• Ttlrcomuaincõn ·O ~o~emo FHC, com o ãp<fto do-C.:Jngresso 7'actonal catra,es .ia 
Jpro;aç.âo de proJeto de 1e1 na C.imara dO$ Depu ladO$) esu se prep;uando para ,,,c,;u a 
•ecomoostçio Jo modelo d.u telecomumcações sem o ~um-pr1mento do$ prmc•ou>~ 
.:onsutuc•on:us mtrodu.z•dos com a. relorm~o •mc!a.da cm \'~95. e com il usw-pa.;ão Ja.s 
:'uncóes que Je,ertun ser a.tnbu,das a um or~ão re-gulador 

• TV • CabO· E um··serv,çõ- qUe te'e a sua•mplama.ç:io miCiilda sem re~ulamentao;.io c 
~om outorgas ,:hstnbu•J.u sem hc•taeilo ~ Jcterrmnados !!:rupos pr!\õld.O; 1-io1c ~~1a rc
!!ulamcntado pela Le1 S ,;77 Je ~ t 95, mas esta I e• esta sendo Jesrespella.Ja "elo E ~e
cutl\0, pelo Con!Pesso -.;<LClooaJ e pelo selor pn,ado ~pesar J1sso. ~ ::;o,cmo ;mun~•J. 
..; ... e. nos pro•umos .i•u . .:om«ara a .:!Jsmou1r outorgas Je TV a C.lbo.. · 

• "l:O..IDS • E um Set'lo'IÇO que te\ e a Sl.lólu,pi<U1uç'ão tn1C!aàa sem reg:ulamentação e ~om 
~utllr~as d1smbu•du sem ll~1tação a -=.ctermmados ~ru.pos prJ,a.JÕs Ho1e .esLJ. re~ull· 
'l'entado. tna.iequadunente e sem a necesw•a b.ue k!tal. pela ponat•.l ..I.J Je t . : •-I. 

Eita l'onana e aho de uma. .'\Çio D•reta. Je !ncoOStiUJCIOnan.!ade :mpelrada ~Ci3 ?ro· 
.:unuiona Geral da Rcpubhcll. ;unto ao ~u~remo ínbuna[ FeliC:r.il V \-!Jn•steno J.U 
CJmuntcacõcs. 3pesat J•sso. :ambem munc1a. -1ue ~om~ara a ,hsmbutr ~utCr!/"a:> Je 
\1:'1-IDS nos proxtmos d1as 

• L;\IDS- E''ilm sef"i.·iÇQ ltnplantado ;.cm ~e.;.ulamemaçào e .;om •Julor<?J.S J:.lll'"~•·:.!.J.> 

;em liCitaÇão a. Jetermmõldos ~rupos t:'rl\::tdos 

• OTH. E um scr.--.co de Transm•ssâõ de T\" por ~ssmatura ''"' S:lt~htc ~om <rr~l.un.l
..;.:i<l pre•uta para este :;mo e que. Jpesar de amlla não ter resulamentaçâo. o a :e\ e J1s:r:· 

- .!)l.udas e _outorgas_ gue bcneftc!am os grupos -l.bnl c Glob?. o que oc-orreu sem l,~~~a~õlo 
c ,;em ~obrança pelas permtssl3es 

• Radiodifusão Sonora por Assinatura ~ia Saltlile ·E-um sel""\-tÇO oue estl <cnJo 
plantado sem_regulunentaÇio e com outorga J1str•ou•da a rede __ B~OelrJ?te_s. ;em nc-~-
taç.ão c sem cobrança. pela pcrmtssão 

• Radiodifusão Con~~ncional· Ol SCI""\-'tÇOs Je rad.10 ~~1 e f~l_e de T\ cm\ HF. ''t:l!T' 

;utei!Os J.Jecadas de arb1!r;utedades, bcncf•c•arnentos e Jpadnnhamento J:>ohn~o '.n 
c~ esu,eram e amda não estiO SUJC•ios. lcga!mCnte . .1 'lcnnum .-apel ·de' ;mte rara ' 
.ntercsse publico ~presentam trTegula.rtdades tl~ramcs. tat5 eomo .l poht1C.l Je ;e
Jes'". "conceitO de ·'ra4to9•fusào elluc:Jtl\01 · ot o excesso de outorgas ambu,Jo$ a .k· 
termtnados grupos. e:\orb1undo os hm•t~ lega~s ~ e:strutur;aç'io do mtrcado. ur1emito.:a 
por atos .::lo .\.l•n•steno das Comurncações. e e.xtremarnentc J:>re.ludtc•::tl J.S Pcouen.lS c 
mechas empresas de radtod!!usão. $C11ÓO dCI~tr.~a. pr:nclp_.l[mcme ;relo ~olf'.<et ~ue 

comanda a tele\ISào brasJit~nl,. 

• Radiodirusio Comurnãria- E um SCI""\-'IÇO cm fa.Se de reguíarnentatio. ~cm J :nSlll::t· 
çio Je milhares de em1ssoras. pelos m&s dt\'CfSOS ;etores SOC13lS. o.iUC _eS1io ,e .mrec:1· 
panda a r~ulamenw;io E o un1co caso Je .:naç.SO de 'muaçio de :'ato ·. nJ. .uea ::lS 

c:_omun!CatÕCS. ·'tue bcncfic1~ o eO<:O'ClC1Cl o:lo J1re110 de e~pressâo E;te 51~1""\-J;;o. •Juc 
arppha a caoa.c•dade .!e expres~ da soc•edadc. C"\ •denc1a absurda mcqcrÇnc1a n;ls õlr.l· 

ucas do "llmsteno J.u Comumeações ·-~·o con!l'ill'1o J.u 1rregulandade:o -1ue ':lcnet'1c:a.., 
os ohe:opol1os da comuntca.ç:io. 1o!cr<ldu ou mesmo CStlmu1adu pelo \1\lll;tctiO JJS 
Comu11.1ca~es. as erntssor.u de rad1od•lus:lo comunLtan:U estio sendo- :>IStC:'TlJ.IJCõl e 
qolenramen!e re;mm1d;u em todo o pa~s ~lem J1sso. ~nouanto rustttlca ::1. rc-g\i:l-"1'1en· 
•aclio das novas tecnolog\U por ponarta ou decre10. o \lmlSleno das C~·mun!~J~C~~ 
JetCnde aue a regularnentaçio da rõldtodnUS!t:t .:omumtarl& so podera :;er r'etta por L::t 
J.PTO~ada pelo Congresso :'>.'a.cJonal 

• lei de lmp~s• • :-.;o te-.:to do Subsu_tullvo aprCwado na L'l/m!Hã<> J.: r·,~nnc. f<'•nn
/ogra CQm!Ssão I! ln.formalrca_ da Câmara dos Deputados, r O• .:lCetto 'Jm .lCÇ~do l1rm;w.:J 
~ntre o Forum e o cmpresanado de comumcaçio, 1nclu•m1o 3~anços •mportantes oara .1 

democr:utza,;:io Com exceçio de do1s top1cos pena Je pnsào pJra. Jehto ..!e •lJ:>•n•<N ~ 
nà.o JchmiULÇào dos valores das penas fmancc1ras O cmprcsartaJo Je .:omum~.l\:.io 
~ntreunto. esu uundo seus ~e1cu!cs :-~âo para defender este acordo 1 a1nJ..1 lluo: ressJ!. 
•<l4os .:.s do!l pontos polêmtcosL esta fazendo um:1 'erll.u:len·a c:un!l3llhJ ç·~,h~.l ;'"n· 
tra a- cxtstêncu da Le1 de Imprensa. porque não quer se s1.1bme~er .lOS mstrumcmos .;,. 
Jeiesa dos J•re1tos dos md1"1duos e Ja soc1cdade ;ntrodUZidas no subsmult'o 

•_ Connlbo de Comunicado Social- E o or~ lu~thar do C.:Jr.~ress.:J -.......~.~~~·nJl ;•r.:-' ·.;. 
- to na C.msmuu;io. que iO• rcsulamenúdo pei::t Le1 $ ~SQ Jc ~i) 1: >li EotJ L~. :~:e·· 

m1na'a Sua comoostçà.o e •nstalaçã.o Jte o tina! Je ma.rço Jc J(lCl: P.•,tcr:l'r.T"c:-'IC ' 
(..:.nsclho te\e su~o competC:nc1a ampt õtlla pela Let Ja n· a Cabo a L~• ':1 ,)~~ .!e 
: \ CIO O C Jns-re:sso :"-3CIOnal. entretanto. •em .:onunuamen1e pc-~ter~ar.do '>U3 ·. •'tl~.i..:. 

t 1nSUI<11:io '-esta ieg1siatura. .,;raças .15 rr.anobrolS do ~c-u pres•dcme ,c.,.ldN J, ·.,.: ~ JI· 

'le~ 1 P'IDB· J,Pl. 'lio ;0 :ot da.io orosse11.uur:enro a ·hw-uç.io .iO ç .sn~e,.,(l- ~· tu c . '· 
'.:J..:a_ o C ,,t,.:resso na >txãtOna muaç.io Se est;u Jesrespc•t.lltOo. •-;:ei!SI' J e s•stcfl' . .lt:· 
,.1mentc. J,_;-~ \cos 'l\1<! o oropno C .:m'!r<>SSo aprO\OU 

th ~~::1\ es :'3tos 30U• ..-:t~<;l.o~t nio são tJmõtllos Je ..-o_nhec:;nMtO .ou~l<~o ~~lo> · ~•::.~
·,,s Jc ~::r:-:m:c::11;io por mon•os .:Jb>tos Os bcn.eJi-e,os •ndc"dos ,jue esres .;!estr.na!'"' .lS. 

,::.cll.ul..!t:.i~es ~ce pr:UJC:lm c a <;Om\ênCiil c 3 om•ssio Jo Estõll1o 'iáo ~•mp•cs.mc- . .:: ~.,.. 
"e:"'~.ios 

\ J.>~>JC:Jçjo Jc al~~:ur:o Jos ma:vrcs ~n.:pos .!a ::ll'ea JJ.$ ~.lmumc.lçCcs J0 ~~=~' ·-n 
, J01ta1s nJclnnats c cstr~~~:e•ros para J•sputa.r J or".lnzacão J.lS 1e1ec-:m•Jr:' J,,.,Ci ·o>~.·r· 
;.lm e~tl$ e"Jenc1as. ,_,~prome:cnJo 31~ns Jos ~nnc~~3JS ·cma1s •c--.:>IJ.> .. ,,~e~ .;c 
:i.-1e' •>.ill_e Jc r;~.Jto 0 Jcbate .!este J.Soecro cstra1e!j::co do Jesen.,;col• :memo J~- ~.l1S .!-C = 
J r~O:TltlOSt~:io oio mc-deto ..:.as Jelecomu~~a,çóes . .:este modo esta se .!J..rl..!O '''~.a :.,.,<Jc 
Jo om:~uiansmo Jestes Interesses 

l) F~r-um ..,.JCJOrlat ~!a Oemo,"Tatll3çio Ja C Jmun:çJç.io ~;13 :':ti-cn..:0 c'IC J.er..l 
JtJ OJH Jpre!.t:lfJ..rloio t:'uc-u.::\n'lente estas cons•derJ~Ões :~um :cr-J.:.:-·r~ ~.:'crç.• ,·.:: .1. • 

~-.:c ~uJ...:Ir:: ;c1a aneraJo oN lii!U..lCl oot•11zaJ.lS e Jc •·'"$"J~:~JJ .1!..' :.--:ere>>e ;:- -~"~
jt ;l.ll'te .!.l.S _:1\e-rSU lnS!IlUlÇÔCS J.!!:CI1!CS 50~,3JS Cfl\01\ IdOS 

D!.lme JeS\3 s•tuaçào ,, F"1rum 30unc1a. J••ersas lll\C:J.tl'3:> pd~l:~J.S e ··.r'.,:, • .L> ~.!:J 

-~:leio Jc~monte .:to m,;-Jc1o .ltuaJ Jas ~omun•c:;rc6es nc- ::-J:s ,>n...!c J l'-•C~~,.l :~ 

.l.) Or311CJ.S. ;-:l..l!llOI.I!atOn;ss C,;:, c~CTC1<:"10 _Ja :Q:ç3 .:.lt:;J.ClCT\l;l/Tl um .:;;a,J,;:, J: -,!;"- .!l' <! 
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DIANTE DA OMISSÃO DO 
LEGISLATIVO E DO JUDICIÁRIO, O 
GOVER..''IO FHC RETOMA PRÁTICAS 
DE AUTORITARISMO, EXCLUSÃO E 

BE:'IEFICIAMENTO DE GRUPOS 
:'IA ÁREA DAS COMUNICAÇÕES 

~stamos ullrOIP<~Uillldo ui"'<~ Sltuaçio •••Hill em "ei~O ol ar11 d;IS eom~:n,eações ~o 

ern•t Nu ullomu semal\n u crueas OldDt.lldU oeto ~o11emo FemalldO HII"'"QU• C:.~so 
gusanm .11 dnment~r 011 fOm'!l e:tDII 011 promeuu 011 1mot•aç.to da partu:<~;~Jç:!o a.a soo;•• 
0<~011 de atnbuurJo ao !r<~nsc•rl!nCl.l 10 oracasso ao aeodo o de su~r~ç4o de pn~lle<jl•Os 

U~rtomus ~:~ue benefie..:•m a alguns qruoos eccnóm•eos 

0 CliiOS !UridiCO 11 IIISIIIUCIOII.al dOI anra dll COmulll!:aÇÕIIS 11111 l<jlOI'lll SIIIIÓQ 1Up11Clllrr"et'1111 

ólllu"•1en~ao o elo goven"'O FHC ,los pr.Jueas de .autont;ansmo e~etudo e o-f•c••mento ':li gl\l

pos aue q~ram u enon-ne• o•11crçóes ao a'IUII moaeto das eomun•c.Jçôes no Sr:nd . dude 
1 eoad• ae 30 e esliee.-atmentll ii oarnr da ceeaoa de '30 diJrante o reg,me mllltM. punram 
;a ur ~~rtadu e :jm s1d0 1 tõnu~a dila. ~· do ']Ovemo ledtl'llll ntS1e que • um penado 
r:rmeo dt •11e~trutura<r1o teetTolog•ca eeeonóm1ca dos s•sttmu dll toiT'un,caçaet 

'llo Brn•l na atual ecn)untu,.. estll assummdo le•çQils ma~s defin•= o oroceuo di eon. 
~ergénoa :ec:noloQICI · a 1ntegração r:r•sc:entt entre .as tecnolog•ll dtl teleeomun•caçóes :o. 
mun•Cõi~O soe~.al • 1nfo,...llllca As OfllleliS QO~emamllntats entAIIanto duecn11~ram .u 
potenoatldldlll ex•sten:u mostr•m-se despro~•da• de s11nhdo estriii'JICO e estio resu!!al'ldO 
em COI'IIeQu<incu oramllt!C . .n para o futuro oo p111 A .nn11ttneoa dtl pau~ as 01.1bhcas col'lte
QI.iltT'tlls tTIOertrOfill Ollr.IÇOI mliiS neqA~OS dollmOlldOS CUIII.Iflll I)OllbeoS e II(:OI'IÓfT\ICOS dCI 
novos s•stemlls de comunoe:.çõe~ 

Os latos oue envol\leram ; ;orovaçio ~·• C.ãmal"l dos Oeoutados no dlll U;15 di d'll

mllda •L111 M•n"n•• ou te!eeomunlcal;êes ~produzem a 1og1ca oe,...erla ae um conJUf\IO jt 
•ções de govemo Estts l;nos eonshtUim um ev•dente dlv1sor de •guas detin•1.1·se 1111 uma 
condula d11 go~emo oue esta oroouz•noo dtsCllmlnhos e ']flvta PriJu•zos Olfl o 1111erene 
P<.LtliiCO 1.!111 do O<.Le •sto codenamo• 01ur Qui ~1ule eo•sodlo l!v1denc•a.11 o·eomoromell
mento oo !:stado em 'unçio da oart•e•Daçio do Ccn9resso Nacton•l e da om•ssio do JudiCI;:!-

"' 
"' ;:!prov;~ç.io ~;:!Câmara aos Ceout;ados ca 'L~• M1n1ma· reoroduz oroclemas da mesfT'a 

~rOel'"l 00$ yenfteaOO.r; '11 ""Ollntaçio dOI Sl""t~S tle N I ~tiO ~.!MOS ~T_':_I_~ LMOS V.neu. 
I;:!• Se ~amt:lem :ao encaminhamento tta regut01mel'lta~o da R•d10d1fudo Comun•tarta',. tram•
~acJo ooa L e• oe ,,..orel"sa !:stn •a•os e ~rco..LtTstal"e•u som.am.se ;a Jl cr01"1ea w .. .eio 0.11 radi
O'llfudo corwenoor;:!l .raQIO .I.M e_"'ol e Nem vHI'"\ e ao ducumonmemo S1:uem:a~eo pe•o 
:::orqreno "";C1on .. 1 cor ::"<~UI!:"'~ anos eonsecuu~os da Le• 8 389 oe 30112'91 o:~ue oe!11r. 
~~noy a onstOII;:!çio"" Conselno :te .:omurt1ea~o ?oCl;ll 0'9io liiUll-tllar do C-enqreno NactO"<I' 
::re~l$10 r;:! C~S!IIU1~0 

O o ... aorc o ... e ac:u• t•;açamos ~áo th~1n ~'<lOas de Que o C::stado · ~o•ad•mente os cca. 
·es c~eC,IllvO ~~q•s:•t•'o'O e ~udl~•no •eoer111 · Ullll se contr•oonoo ~~ fOrTnl_~;~~grõlme ao 
r1eresse 0110hC.O e .:Jue 1 are• c:as comunu;;aç6es :ue e estrl!e']•ea cara 1 O:O~"~StruçJo OJ oe

.,.-::(;:';10:11 e C;:!r.l o :tesen~OI,.If"l!l'1!0 ec::mom1co :IQ_ p;o•s o:'St.., ""l'"""ll ;ao •oell!l! .:te gr,;oos c•mtl

:os e eeonóm,cos e suome'"' a "1'!1 QU;:!ttro oe oe!cu~o':'mento_e_austncll de •e1s onae crll'
~,.,.,.,;:!1 o ~.~so :la 'orça ~r;cte11zanoo um •st•do ::e llarbane 

"'O ac~serrtar C<.LOIIQH'rente estas c:lr":SICIIraçóu a Fol'l.lm "•oor~at pela Oemccr•t:za
;io ~;:! Co,..ur,cael.o 'az wm :Jel"'adii!'O eslor;o para o~oe ~ste 'lU•dro seta .111~eraoo ocr ~t•luOes 
~c111 zattas e :e ~C~$•dero~~ç.ãc ao 1ntereue oucuco :111 oa~e :las Ot~ersas tr~st,IUIÇÓes e ;:!ÇII!~tes 
:;oc a•s oer~,olv'dOS 

TEJ..ECOMUNICACÕES LEI M(NIMA CUE E ~AXIMA 

"'o ~oro•~>' ~ :l"afT"aOa ·~e~ ~III'Hm;' j•s ·e1 eco,..un•c~c6es n1:•anco a ·e9U<.IIme.na,t;io 
Jõl I!'T"e'"IO:II :J<.Le •eurou :la ::,..s:tlutç..ão o ""or>oool<o estatal :las :erecom...,.cacGes ~ ,;;im;:!lra 
::s :e~::ut;:!OCS ~r-:·agcn•zcu ~,.. :r.ste esDetac'-'-o de ~ ... cm•ssio •o ,:.~der i:•ecl.lttvo e ~ercu 
.ra ~oerrao;..ão :!O cc~to :~e ,ISH1 1 ur·o~co e CO'•l'CO 

• : .;:.,ç-esso ~IC<o~at ootou cor anullr·~e .a:,bUI"dc ao Executivo ;!I resoonuD1hoace 
:e o•:Qor a ·e~\.olar"'er-tacJo :la .,ate"a e ... ate se•s .,.,eses :JI.II'll~te este ce,.,odc :;or. 
·~nto o t::ngr~no ·enunc1• a ou.a•ouer r c.a:••• pana~do a agvardar o Exee1.111~0 

• a~e,oerao as orenões ~o oaroao :la .:'-ef'te L:enral PI"Ll o proJeto aorov•do ,; C.ã
... ara aos ::'ec~..•adcs :er•r1u ~ue a r"'•tac;io e,... 4'3'~ :lo cao•tal ·•ctante .:aoeno l:;:!lf:l 
est•a~'je"'<:s ~erma,e<:era :;or a~:l!"'n "es aros -este ::e,.,odo o ;ove,...o "c;:! :;,m ::~ 

a'"J•trc :e :~oer a:e amol<ar as •estrc:::es •enane· 'e 'l"l os ... ~est•dores Ulnlf'gl"lls 

mostravam-se sabsle•tol c:.m a 11m~llçiO dos 1nvutrmen!Oa • 49% $1tuaçio tolfrn maiS 
liberal e vantaJOn oo qu• o limn• ae 33% eltlltletecroo per el<IIT'OIO ~elo ~;ç:lo ou 
os draeon1anc1 25% fiXIdOI pelOS EUA, 

• (;OfTI a "ruaç:lo IStal:lel•oO.. 11•1• 'L11 Min.ma• o Mmt1teno du Comun1eaçóe5 fica~ 
eom os I'OCliBO& .ai'TK.IO..~ c:om o o~mll'1to Plll5 outon;as onglnllrnltntt dut~
naoos ;io õrgtO regulador o M•n•Sieno tial Comul'l~<:aç6os tamoem anume a rncon.
nb•lldadtlexdu"nCIIa conctuçio da pchbca de talecomun~caç6tl no c•nodo C:'lbCO 
do 1nn:;o da reec~s1ç.iO do mcuHio dais tilleomunle~~çõ..s: oU seJI anulou. se ne:~t• 
cenodo o pnncil!lo ccnstltuconal eonsuestltl<::~•do no 1nst1tuto ao Ol"']io ntçut.aOOr 

• ao tnltar desta ronn~ _'";dolquaaa a cn::~çio oo orgio re<]ulador. ;!I 'Lei M1n1ma' . :;,u• 
de acordo com o lli'QJI!to on<;~mll envt.tdO pelo Elieeuhvo ~nna Sltnlltnmenfe a lil'!all
dade de Vlab•hzar I pnvnzaç:io da '8anclll e• dai telekln!l -eiiiUI•r · aCliOOU tranafor· 
manCI0-5!1 l'luma 'LII Mu•m:~~• 1neoml)ltta ~~~ ven:laa.!fa aoarraç.io )urldiCll e coltii
Cõl, ltTCIDIZ- ae dar consequ-.nCII ao estaaiiiCICIO o111os crtneJOIOI •nrraauz1dOI com 1 

relorma consutue~onal 

..... ,., CIII)OII ae 1nclu!l' o orgia re<;~uladar no modllo para as teteecmun1açõaa . atravea 
da retonnl consblueoonal c:~ue croi!Ós - o govemo env•ou oara O CenQteho um Dtalltfo O• ••• 
':lU!I seouer menCIOnava ltste on;io e agora na C:lmll"l Ool Oeculaoos c:ori~u1u aorovar >~m 
prou~to Clue da ao Mtnllteno Qll Comuntcaçõu todO o art111no o ara aruar usuroando asl1.inçáes 
ao Or<]io regulador • tniOir a utrutur.~çio de um moo.lo QUI I)OSttnorm~tnll acabara sendo 
aDresentadO eomo ·s•Naç.:la de lato• p1n1 tste crgio l)rtVIIto peta C"cnsulu>ç:io e que ~rJç.a5 
as m:~~nob,..s do governo FHC. n.lo tem aata Clara Hl' enadO 

Alltm disso. constata-se que c delllll gubi1CO O.stes J)robllmu ou• envoluer'l'l oers.otct•· 
vas esb'lteglelll do 0111 lfSt8 sendo sonegado a oopu~o em dtlcorrinclll do comcromel!· 
mente di m110n1 doS granMs Ql'tii!CS d• comunte~ç:io dO 0111 Estu grt~ooa oanam ;!I :er 
mllren• di~ na prwatlzaçio dll t•ltcomun•aç6u nsoc~ando-H 1 conglomerado• nae•o· 
l'>li!S e estrangttros entre os QUIII fe9!111'11mOI as stqu1n!ls eomoosiçOn 

• Alr Touen !EUA), Est•lar Tel~m (CinJDO OO.brech'l) Unll:11neo e F'olha da MatmlrdD 
']f\IOO Folhas! 

e A T&T !EUA\ Globopar (organtUÇÓII GlobO! 1 Braaesco 
• Bell South 1EUA). RBS (RIIdl Brastl Sull. OESP 10 Estado :III S.lo f>a~ol e Banc.a Sa-

~ra 

e GTE (EUA), SpiiCe(l~bnCllnle de IQUII'_llmen!OSl Grupo lll,...lofa!l e Grupo SilviO San

'"' • ~ynex Mobile 1 EUA), Bell Attanbe !EUA!. 8.anco Es;:~mto Santo tPORl Sal'>c.a Ctdadll 
Grendene Brallhnvut elltot:: 

Estas VIMOJI~S ldtnbftCidlll!lll oroona 1mprenu eornptcmetem 1 •Sençio dOS gru. 
pcs de eomunw:aç.io que controlam 11 o""eroa•s rede1 de 111•1/ISio os fT'IIOrtl ;oma1s e u 

ma•s 1moortantes redlfl d!_ radio dO DaiS • ehm1nam o s1tn1o cnbc:. co,., que a naçio aevena 
tratar 1:10 oroeeno di ree:~truturaç.io msutuconal, tecnCIOç•ca e IC011óm1Cõl 011 tetecomun1ca
yões e das comunJC:I.ÇÔIS no 6~111 

~ . 
Til A CABO: LEI OESRESPI!!ITADA 

Atravn da Pcrtana 250 O. 13 de dllztmuro ae t'lU no acag•r das luzes do govemo 
Samey, o 11ntio m•nllll'll Antõnto Carto1 Maglllli<t5 allnu n oor-as oa~ 1 lt'l'llllll'ltaçio dll um 
Ur'\IJÇO dlncm•nado Otlll'lbu•çio de S•na•• de TV gor M.,os F•s1eo1- OISTV Com a ev>Oe~t• 
fonatodade de dcstarçar 1 lfTIDIIntaçio dai TV a Caco o Sel'lm;o OISTV "oo conct01do 1:1111 Q"ar 
·s•klações de f•to• t~u• oosttnonnente strtam reQullnndls com 1 1rar~sfo"'"~o de OISTV 
emT\f;:!IC;:!It!O 

:Ja10119g1 'Jma v•goros••nter.rençie do FOrt~m barrou 11 oreterl!ÕII do M1n1stlrl0 oj,IS 

Comunt<::;~~ÇÕII o. rlf<Julament•r 1 TV a Catln atravaa da cortana ou oe aecreto Cernonstrou· 
,. ante modo oara o amcresanadO de comurncaç:io oue a 1nstatl•hdaOII !l.lrl!llca e lnsntue•o
nallnJbtnll os •nves11men!05 Fo• 1n1e1ar:lo cntJo, no final l:le t993 um oroeesso ae ~eçooliC.io 
envolvendo o Fon.~m 1 o emores:llf!IO:o oe Comu~•e.;wç:io com o lltTOUISO da ex·dtoutaoa ln'l'a 
;)uson1 i»T·SPI e o resc;:!lldo de relator do oroJIJIO le!lllOradO oe!o .:'~ruml :zue tram•tava ,.. 

C.ilrnv;:!I:!OS Oecutados decut;:!ldo Koyu •ha 1PSOEI·SPI As neçoe••c6n eu1m1nal':llm com"''" 

acordo fecnaoo no r.n;:!l de at;osto ~e t'994 aue resvl!ou "ii aorovacio d.a ~e1 ~~ TV a C..abo ~ 

-<tt 5 97õ O "'1110110 orocuso oe "egcctado oroo•ocu ~u• ce•.l D~""en •eZ ,_,,.., _,, da area 
.::as eomun<eaeóes !enna "oo e•aDotllda o e• a sccted;~ "um oro cesso 1eiT'OCraneo -:11 :~eoate 

:sta orocosra 'c• aee<t;:!l s.,., ;!I ,..,uo.anea ce uma v.r';lula ce!O C.:nçreuo NaoDt'at 

C .,.,nrsteno ou .:.:l,..,unlc~clies · 1elenoenoo ~~~~ ;!I V ~ Cabo 'osse •!!Qu•a~"'e"!lal 
a•raves je =cr-a,a e .:!l!ll'Ot$ cor ::Oecreto, ""'lllu·~e ~e oartlcooar e •e,.,!Cu e,.. ~'"~rscs -o
'"I!"ICS ~;:!OOtar u ~e;ooa~~es :'eoo•s ::sue ll Ccr>;Jresso acroliou ;!I 1.11 a• -v a Caco •e,.tcu 
•azer cof'Tl :1\l~ o re~e,.. U:WtT!Ido >oes<OeNe c-~,.,.,~~do ':'l!"'"lUe Ca~oso a ~etaue :na ac;:!l· 
bou senoo ~anoonaca se,., -.etos .,o -:l1a 5o' 95 cellllr-,..erra ~ez ·~"'oeu-se ~ :"c~•!c :e 
e~c1udo ::a soe•eoaoe ':los c•oceuos ~li ácc•s~o oceraeo ocr :Jecaoas ce10 llhn11teno ::as 
.:..:.m ... n1caç6u e ce•o <]rlnde e,.,.cresanaco c_e comun•ea~o 

"' 1..e1 o• 'V .a Cabo est;:!Oeleceu oua antes de ba1x1r .:::ualdutr •egu1arnenro ou no,....,. ~ 

'JI"'"Steno ln .:::muf'•c:llç::es :1even1 ~uv•r o ::;:~~recer ':lo ':::rr.~e•no ::e CJm~n~cac;lic S;;c,;:!l 
.:.::mo o .:.:l"']'eno :c:;,:.,uaue oosterg-al"do a •nstaJac.ãn :o C,:;r_se•l'o o ;o·,e,..o :::r.~ou ~ 

;:ec"!<o • -·s ~e ;:3 '' '2~ ·oe-;~·a,...e~taroo a~" C;:! "'J 1 :aco e ac -es,..o 'e'"'eo ~esc~m-
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pnndo nus eorec:eotos T~mtllrm vootou a L!!o 13 977 por r~:lio ot:Jttr o oaroeer oo Conseo~o ~~~ 

Como.:nu:r~o SoCI~ t.Ot:l,... malel'la ~:~u• tr111 da TV 1 C<~bo o doen~to 1 719 de- 2!1. 11 'i5 owt 

ragu~,tmentos os prceedomentos 011 outorga do sarv11;:os ao tetecomtJr"ea;óu ·ntllJS•ve ao ser· 
v•Ç(I dt rv 1 Cat:lo O i="órum entrcu CQm uma reprtnl"'tto;.:io tunto 1 Prco..raoo.-.•Gerat ~ 
~IPut:lhe.l ped<ndo o retOI'1!'111amento 01 •11191hdiC41 destes ~oos (lfltreto5 c-or O••erns .mpro

pnocaou 

As manoltut.u oloç~u:lad4Js dos d11cr11tos 1 71!111 1 719 constituem aQeo:u ;~lçui"";JS :as 
~vos sotu;aç:óes c..,a~s com o oeso;mpnmento da Leo oa -:v a CaOo e"rimt as .:u.~aos oestõl· 

~~· 
• a L., 11977 de!lrmrna que •o s-•ÇQ da rv a Cabo sara ilonudo cor <.~mi oi:>hllelll aue 

'dnenvolva c poumet•l de ontaçraçJo ao S<:Uoma N.acoonal dt Teleeomo.mtacées va
lon:t<:~nao 1 PlrtlOOiç.lio do Poder EJcecu!l~o. de setor onvldO e dll sooedllde em •a-
9,.,11' de coop.n~ç.lio e ~omgtemant.lndllde nos termos oestl L e•" llta ~O•e J Mor,.steno 
~~ Ccmunu:.lllç6ts nic eauccLJ uta Pcll!lc:a, cem çlllndlls Ot"'i!)Lll.tcis 01;,. o auerwot
~·mento dasteleccmun•c.~çõots e o.u comu~•e~ç6es r~o oats, 

• 1 Let G 977 11mt1em nt.lbe!IICII ,.~,ecenodlde oe otilneJ•mento 01 tmPtlntllc.io :o 
SIII'VIÇO dll riJ l Cabo 111rav41S dll uma Sohtlc:IOI sosiem"itloCI 011 deseiwolvome~to 011 
"redes de !l'a,scórtt" e de "redes loea~s de àtslntiiJi;iõ~ de -móógj-o1iiiiiili' os ol"ves
tomernos tinto dits CQmpaMtu dt tttecamuntcaÇllos eQmo a.u ocer1dcru ~~~ ;v a 
Cabo. o 90vemo f&del'll otn!ri!lnto omoiii.I·Se de onentlr este desen.,;olwmMto oue 
sequer fot ltlOI'Iil40 ,o requtamento di Ltt•. hOJII limes eplt'ldoru de TV 1 Clbo om
pllltllll'ldo rftle:a excJu:a•v•'" Pll'l TV 1 C.llltliJ. sem nennum benef•oo cara o oeunvOJ
vomento Ou tetecomun.c:~çóes 1 01 outrc lidO, conaU10n1nu dll !eleeomun 1 c:t~çóu 
tu ·ret111" estadUltl) onv.STtndO oezertu de m•tiiO.s oe aotaro:a em reoes ~o•tlld.U 
l;lllnt o ttantporte dtt ••na" de TV stm qulllauer artteutaç.lo eom em!lrosas autonzld.U 
I II~Kutu o servtço da TV 1 C.abiJ e mesmo am areas onde s-equar ex•1!11 cutor;a 
p;~ra .a Pntttlo;io do sorvtço· 

• em dtversu CJdJ.dtts es{jo surgmdo ·serv•tras t:ttratn' de TV .a Cabo sem o cumon
mtnto aas tx•g•t'ICIII nt;~~etiiCidll oats tet B 977 e aue ntio Se,.,dO to~radOs ctllo 
Montstei'O Ollll Comunu;:~çóet 111111 asos do Qub!occs e nctonos dotst;~e~nao-se os 
11stamu ex•stentn nos segumtes munoe•tuo:a Slllvo~t:tor • BAl. V•lona <ESi. Cotmoona 
Grande tPBl D•v•nogoltl Govem1dor Validares e Montu C.lii'QI 1 MG) Cu11b1 tMn 
C.amoa Cascavel C•otl'lorte Foz dO tçuaç~ Gullt'IOUiv;~ e M11to (PR) Cano ~"o e 
PetrooO<os tRJ). Cun·:~ns Novos 1 Na111 tRN)_ Sel'ltog.a L•me•~. Roo Clotro Sa,.,to 

.l.nutaoo S.lo Po~uto Taboio di Sotrnt 'SP) O Mtntsteno du ComunK:aÇées omote-se 
dot ;~neçur;~r o cumpnmento ~ legtSI.aç..to de teleeomun•açóe3 e de TV ;1 C;~oo 

• ;1 Let a 977 IIOUibtlito-u :~ue os dotentc,.s de autonnçCu de Dtsrv ttvessam ~rans
forma<~ls IUII :IUIOI"'UÇÓIII 11m C:O,-,CCIIIÓIII do SIII'V<ÇO de lV I CabO des.ae QU~ 
mo~ntlnt.lnem fotmlltmente ao Mtl'l•lllno dll CorriuntelçCes o -seU "il'lquaor.ttmento ~as 
dtspo11çóes da 1.111 atem d•sto 1 Le• d;~v1 ""' orno de novents dou 11111 os dete,.,to
rn dot autonzliÇ.ÔIII dtt OISTV totoOtat'll'f'l'l uta:a transformações e detotrm•navl oue o 
P~der E~ecullvo ~~ gane da mllnolestaç;lo di suPmtnio as dtSilOstçtiu dotsll ~~~' · 
devena e~l)edtr ·o com:spondonte atiJ de outorgl di concesdd oara a oresta~o ;:to 
'SII"''ço :111 TV 1 C.aoo· "'0 ·gr:azo mlxtmo 11 •mororrogavel de tnl'ta ~·as· Ut.l :rans
lormaç:;io ">;ia ocorreu 111 nore docomdOs ~uue e~m 1no e mtuo 1001 li acrovae.io aa 
r..er o out cOloca Mito so o ;~ovemo na oteglhdade como lambem mu•tos ooer1aores 
que atu•m com os dlfencs de TV a C11l0 "':IS regem-sa Dlllli ob-ng1çéots de OIS'!'V 
deste modo muolls ogeradorn uortutam os 11m•tn dil ponan;~ dO QtSTV _omoora s•n· 
di seram ape,;s autonUtllr'lll de OISTV. 

• o governo anunoa oua nos oro~tmos dtlt, vat b1urar uma norm1 ~::;-,.,olemer.tar c1ra 
a TV :1 Clbo :.ambem som ouvlt' o oaroeer do Conselho de Comu,.,,.:.açjo Soolt aono;. 
nào cnldO ~·soondo-tt a novamet'l1e ~ootsr 1 Let 8 !H7elllcment;~r c COlOS :uruStco e 
polo~co·da area 011 comuntCIÇÓIII 

MMOS. PROSSEGUINDO NA SITUAÇAO OE FATO 

O serv,ço de MMOS l;~brew•aç.lo 011 Mulfttxmr "du/frcnant1e/ D•stnbut!On Sy.Uem) e um 
~·steml de 011\tlbw;.io de canaos oe TV :~or moeroondu oos,..D•htllnoo r'IO atual Oltamllr tecr>o
•09•cc 1 tr;~nsmiSsào 11mu1t.inea. dt ate ~I ":;~naos a aart•r dll ~ma mesm1 antena Come~" 1 
~er .,...,cl:ttntaao '!O 6rutlum requ•amentaç.lo atra~es dos T çrupos oue desda o ~nat di ,.,. 
cada oe BO h;~w•am soda au1onud0s um toeotaç.lic. para exotor:u o StNoçc Slo Paulo Enl•· 
ce1 SIC ,eetem Cunolla Go•in•a. Oorto A!agre Fl•o ae Jant•ro S;~to "'auto), TV Filme tnd. 
Com. Serv Telec. Ltd1 .. Bras•l•ll CBF -lnst. P"'d. Te!. de S.rv. TV C;~bo Lida. tCYntooat 
rv Show Braltl Lida. ·FortaiiiZII õUdio e TV GaUchl •:>tino Ate9rtJ Espo• Video Ct~e Fo
to Som Ltda. , ~ec•fet lP' Róltdio e Televtslo Lt.U 'Slto Clauto) 

Oeoo•s cte 1,.,011ar oroqrenov1men1e o num11o 011 c;~n;otl que ocd11m ser "loh::aocs ot· 
•os çrupos ondev•aamo:.-.tt oenefooadOs 1\nltme.-.te o Podar E.tecu~vc atra~os 01 Pona,a -'l 
:111 1~.2 94 •equtamentou o se,.,•ço MMOS rmed•al;~mente surg•u no Con9reuc u!T':I Oecrelo 
:..eg•stat•vo o1ra cnsar esta P~r!ana com o ar9umento de ou1 a m1tena so co:tena ser •e~u
'OI'"e~lldl cor Leo Em 'eweretro T99!i a "''OCUntdon;~ Gier11 -::a R~c-uDt•~ :ii:otMei.i arguff\onta· 
~~c ~rodi.IZ,d;l oeto Fcrum · atrawn do UIT"I reornen1açio agresentad;l ce•.a Feccrac.io .,..,c,c-

..,ai dos ~omahstu .-., oeu an!l'aCia. Junto ao Suoremo J"nbunal FeCiarat do uma Aç<io C•re!a :" 
oneonstJtuoonat•dliOII contra as ta Portanll, nàc JUigaaa .1111 a aata ae cuohaç.ào deste Ocss.e 

Aoes1r oos ou.,stoon;~mentos JUndteos 11 po,.foeos._ cu• •nst;ob•t•zotm o ~roce no ,,. .nsta•l· 
~ào deSII! serv•ec o M1nosteno oas Comume~çties acnu o receoomento ae cec•Cio'- oe aurorc;n 
receceMc muhare:i cio souc:Q~III o aou~eol-para ;as oro~iri-l;a• semann o •moei dã d•StnC\.11• 
ç.io de out0(911 O ~•rviÇO ecn~~ua sendo execut;~do. uclus•v.amente otln emoresa.s c-en"" 
~Cladls sam l•c•taçio 11 o M•n~t!llno dll Comun•eiÇÓIII defende ;1 :e se de aue n;jo e necen;~na 
um• 1111 qua regu~;~me,.,re o MMOS bastanCIO um1 stmctet oorun~ 

l.MOS; NOVA "SITUACÁO OE FA TOft 

1\j;a estlllt'ltoter.olog1ea do MMOS su;ou a reenolog•a dO LMOS (allrev•açào r::e :.oca/ M._;N•· 

pQmt O•stnbutiOII Sarvrea) q,.,j u~lo::a rreou~ncou IIUss•,.,U •fa>~l da 26 1 28 Gh::t e lune~or.a 
OUIIICIO ,um con)unlo dt celulu ccnectadls a e~m.a !U~Iç.lio ce~tntl rheadllndt~qtOflll aue 
omnot sonJ1s destmaaos aos usu;~nos que os r~cellem cem PIICiullnn antenas de ~orca <lll • 5 
:enttmetros "e Clo;imet((l Qull podem se ,,.,-,l.lflldiS 1111 nu totnetas dOI aomtcmcs este soste!!":l 
;em"ne 1 ~eu;ulaçlo somul1;inel de 1te 100 canlls o;!e !tlllvllio ólltam oe telelon•ll celut;~r e 

transmondo de CICIOS 

oLMOS, no Bruol segue 1 tt'ldlç;lo o;!u d•~lllfS;;tS outrn ·nov;as tecno!ogtots' '!e comun•
tllt;:;io Entt'll' 2!!1ot 30 dnemtlm di 1994 no aoag;~r da.s luzes de governo •t;~mar 'aram conce
di ali 30-0IInTIIUÕIIII).Irii oper.r.çio elCOenmontal ~;~eLMOS. $11m ucn;oç!o e sem Que o~ta :et
nologoa ntera fll(lulamentadl no pats t=o.-.m benefloldOI os matoll!s grupos Cll area o.as cc
""tl"''"-"'~•a no 0.111 e tllmblm 1\gumas amcre•letn~s que começ,~~m a mostrar •Ner&na no 
segmemo dt TV por An•narur~. Antlntde Gvtlllnw.z TelaeomuntcaçO.. $/A rR•o de J;~neoro 
Sio PiiUIO S~sohl), Alltltl:lca ComuntCiç6e• Ltdit. tB~s•haJ. Col'l<trent Sialllmas de Tele• 
comun•caçO.s SIC Ltdl, (R•betriO Preto Gotintl), Globll • Telecomunoeat;6el o;!o 8ntt~l 
SIA IC;~mpol"ll Sanlos. Slo Vicente Guaruril. Gtol:loul Comun•cl~t L.lda. rSlto Paulo 
R10 :e Jilll\etro, Selo Honzo-nte) LMP Consulloril a Repr11ent1ç6es Lida. !S.Io P1uto Gua
rulhos Slto Semardo cc C;~mpa Seta Hoflt()nte. Botbm Contagem Cunoo;~t~ Ortcom T•l•· 
comuntc:açhs SIC Lida. rR•o ce J1n11ro-. Nova tçuaçu :"Nero-r) Redil Sul de Te1tcomunt· 
uçlo Lida. o~rto Aleqre. CumtblJ Sulillll Strvoços ela Telecomunu:aco!His Ltdl. 
, F"•onanopolts) TVA Slstemll da Televfdo SIA (Go•àn•a Cai'np•n-;s. Sào PautO "'"o -"•e-

9~1 

Tambern em rollçltO 10 LMOS Wfglfltn I"I!SIS~eias no :Ccnqreuo NICIO_n~l_ OIPe-c!ll• 
""111'1111 na camara do Oeoutaeos anele fontm 1oresenta!10s do~ersos oro,otos :::o C'ecre!~ ~eg•s· 
lllttvo atu:~lmen!!ltr:lmot.lnao. propondo 1 c:t~suç:;io elas SYU ;utonzaçóes para ocer1càc 

No MIMI!tlno das C.:lmun•cações comenta-se QUII li fe9UIJmentaç.io "'''' "O~o ser.•çc
se data 11ravu ae con1na e que os grupos 1a llenafiC~dot, 11m hCJtaç.io oevor;i.o ter cermiS

sóas cutorçadits autom;!lc:t~meMta cnlndO·SII nova 'S<luaçltc oe l1to" 

OTH: PRML.fGJOS INCONCEBIVEIS 

,.o C• I 23 de óllt:lnl deste 1no o t,~,rustef'IO das Cornuntcações atrooetou O C o ri grosso N.iict
onll Que d•seu~a o ororeto oa en~mldl 'Let M•n•ma· cu telotcomun•c:t~cóu e outorgou_ tlar;~ 

os ~ruoos Abnt o Gloco . ·~soect•vamente .atr1v11s -las conanas 87 e 88 • cem"•n~es o;r~ 

-exptorar por Ql.jonze ;nos o setV•ço ae Tetotvtúo cor Assmaturl ~•a S~tet•le 

Estn cei7T'•n6es IQr~m cutorgaaas aoeur 011 gravn orre9u1;~nd1Cies 

• nio ex•!tt re-;~utamentaç;lo ~o UNIÇC ae Teitv•5lto por Assm1tura vta Salehte 

n OllfTTI•sstles !oram ll,~u•das ccmo se este urv•ço est•~esse amparadO em outros 
1tos •egiiS fore~nco-se yma on!erpretaçio e om•ttndO·ltl :1 reatodlae de que nfe ser
~•çO -91ir~ novos fõltossoct;~ts cem urfpottanlu •mo:~ctoa eutJura•s ootmcos e ecoi"C"'I'It· 

~·. 
• ,.,àc .-ouve I coor~nça de valores ootu outorgas como attermtna o decreto 1 ~!9 ~e 

::811 1 95 

~tem destas u-requ•and;;rdet ~~ nestu -noctnvn do M•nostenc d.llls Comun•ColiÇitU ou· 
rru .mpropnedldn ou e cevem sar dest.acadu 

-nio ~a :acerco ,ntemaCJo,.,at ;mc~rlndo as cond•çóes nctusove ::ti= rec•orec:oadll ~; 

ores11c.io ::td ~oo ~~~ ser.1ço eue a .l.bnl e .li Globo o.io cormatar :cm satet••es ostra,.,. 
;e ~tos est~noo an•"' o 6rasol aonnco ,.,.,i o ela s.ua sotlerano;~ <>O segi'I"OI"IO oscac.;• 

• c sorv .. :o :::o Televosio por Au•natura vo; Sólllllhtetem qranae omoacw c-uttur;~! oo• 1•~0 
e cco~cm•CO nio sendo ccnceb•vel aue se1a •mlltotnt;~dc sem sua .,.,serçào .~ .. ,.. oro•e-
10 ttSII'IIIIÇ•co ~ontemptando o Clotunvolv•mento aorançe,-,re oa 'iV oor nson;~tura s :a 
are;~ ~u comun•caçóes no 6ras•l 

e ·~co,-,ceo•~et 1 ·mpt~n~açJo :o,..erc;~l do serv•ço :::e Te•ev•sào oor ~n>nltl.r~ . ., 
Sat•tore onouamo aondl seouer S!l eonclwu a •eguta,.,enraçào -:~a '-~' da TV a : 1co 
uoenoo-sa aue a oclot>ca de deserwol~•mento Côls rodes fisocn de tetecomunoeaçêu · 
orcviSto ..,, Lo• da TV a Ci11bO. sol'ntra o omc1cto d•reto dill conco~c,;~ ao SOMÇO cor 
SltO"TC! tom o serv;çc-de TV a Cabo esta s.tu;~ç.lo ~muça os esforços ae ~ese~vol· 
.,morro r'IO oa•s oe ~aes li socas com mt.nto ""a•s co,~tçóes da ;e .-ar ce,.,el•c:O$ c1ra 
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a ~oc:ladilde est.as redes r;s,c::n ass1m tenoerio a '•e:.tr restntas 10:1 ce'lli'OS urt)anos 
deoumente povo;~oos d<tsesllmulende-se a sv<~ D1nemonaçi0 oeto ~:~.a•s 

• as ocerJcóu ae Tetevlsio pot An•niltura voa S.llttllle suse.tem orotllem.n r~liiClO~"a· 
dOS c.Qm dlfllllOI U'1tl.llh1Stal. dlrtiiD .1\IIOilll !ll'ttdueio :IUdiD"IIUII I •tiiCUIIc:JiO dll 

pul:lhocade oue nia foram dls~u\JO.u. ;um O•uo, J)romoverto Q •l'lcremento ~ ccn. 

corrincllll O•roll. rtuma "'' de mto unn:a O. emprosas utr.ngt~ras com emoresu 
b<'nlllllllls em todos os 111mos dil tc.Onorrua· luc!D ••to d<twena ser 1\lllllldO orev•il~n

te nio Dllllll se c toou .ar 1 •motementaçJa Clellt nrv•ço. mn cara QUe n navn S•Na
;;óes c~aon fanem eauaoon~n e se ouaeue monorar oreclem.u. e otomrur os Do· 
,efic•os ao di$OttVolv•mento do Qills nada d•no. orresoonnvt~monte lo o c.oruoaotriiDc 

Recont't111cenóo a .nu1stino.a ~ r111gullm~~mo cara esllll novo SIIIMÇCI o Monostanc dn 
Ccmunodçóes tiaTJI.Oo.i 'lO ultomo eoa 31 de mato. e•atam11n111 37 dias. dCCOIS de ~utorgar u 
permossôou ~os çtUpos AJ)nl c Globo ·a Portani 23. submlllilndO a CGf'Su"a pubhea •"t'na oro. 
post~ oc regulamento oo StNIÇO di Tetevosio oor Aumalur.a v1.a S~tahte Ou seta süri;t1u 0111 

... m~ Cllnfossio puohc;a di qu1 u outon;;u SOIIIf.llrn an1111 d.1 regul;rman~çio do sei'IIOÇO 

RAOIODIFUsJ.O SONORA POR ASSINAT\,lRA VIA SATEUTE 

"'tlt 1 oubtoaeio da Poft.lna O~ dll 2JI"i9ti poucos SI OllmSQn.am a d1ur em Q\ôe censos. 
te o Sei'IIIÇ:O de Radlodlfus..lio Sonora oor Aumatura voa Sateu~ Amoa ha muoQs O~>vooDs socre 
como se dUIII'IVOivera ute serviÇO ondlllllll p;r1m11m r~o progno MonosU~no oas Comlllllta· 

ç6n Mu no1• • ocnovlll SOIIbllr pele '"encs Qull 511 lfatll de ma1s um ser.uo;o QUI o Monostcnc 
a011s C~mo.mocaeóils esta omot.antanda no Brni 111m r•gul.amentaçio enanoo ·soi\UIÇÕIII de 
rato· e o~mlll'ldD de111rmrnat:1cs gruoos com o•rm•n5u oumrga111asem l•otaçio como a,. 
termma 011 0.111 S 937 de 13121~5 • qy• diiDÔIISobre c 1'1191m1 O• COI'\Ctsdo • oen'!llts.io ~ 
~111çio de serviÇOs outlheos Tampouco aohcou-sa. em relaçio 1 ••~ l'lovo 511"''Ç0 os cn. 
tcnos de osgamenm Dila o~>torga como det•mMa o d!lll!te!O 1 719 àl2!111195 

No e;rso 1 -elendl oor:ana 8!1 bononoou a Radio 11 T111evosJo 6anderrantes Ltda ~cm 
uma oermoss;ICI deste noyo JIIIVIÇO oetCI ~o do 15 11'101 

RAOtOOIFUSAO CONVENCIONAl.. DÉCADAS OE AABITRARIEOADES 

Ate a oromulgaç.io di Cons11111~0 dO t9811 as outorç:u 01 COI'ICIUóet e oermossó•s 0111 

eanaot. e rreauoinCJu oe •.10oo e televodo utavam suteotu .ao arootno oonoa1 :lo ~residente :la 
ReouChca cu do MonosiTC d.U Comu11C<IÇÕU D1sáe o surç:tmento oa ~dlot:loludo 10 BraS+t 
fe9ul;rmentadll a p;r~r aa aeada de lO a Dlllençio de outorgn nmpra fo1 omgoss•~•l ~~~~m 

~p~nM.IIT!CII'IlD POhllCO 

No fonal do l=!egome Mohlar o general F"1UIIoflldo I'IOS se•s anos qu• oeuoou a Presoaotnc:,a · 
:!e 1979 a 1995. sUO"Qrotmdeu com a dostnDutçio O• 8J.4. amossoras di rad10 e tellllvosio 01110 
entio a msoor oerrama 1011 leota dfl outorgas cm tooD a h1110na dl171dlOdlfusio D171SIIIQ Estas 
outcr;u ous011r.am a ur ·moed.J di ban;t;rnna· on1ennm1n1e diiPutadu por '*'"'"''"'ares 
.::tos oanu:1o1 ouCI 1.pooavam o gov•mo o tamoim o;rraa cooota~o de ogollOol'ltSIII 

O fosooloq~sma na oosmbu1çio de CO<'IC.Sióes • OII!'TTIIISÓU ll'llrltai'IIO o:lii90U ao sug1 no 
co~1mo se.;uol'lte com o 1.tu0111 Sll'lildotJose Samev tPMOB·AP) na Pre11dil'lcoa da Reoubiu:a • 
com o-~ruat sel'lador AntOI'I•O Cartas Ma;athhs tPFI..·BA) no Mtntstano dlls Comunoc;rçólll O 
govemo Samey dosmbu;u em pouco m111 O• tris M~OI e moto de mandato 1 Q-28 concnsóu 
e permi!ISOes de emossoras de radoo • 1111v•sJo hto sognoflcou vm iiOO.tomo O. 50 2% em 
re11o;.io ;r todas as ou!Of"9'1 ou• h;avJam 11do l1otas dlldll 1 t:IICI<Ia de 20 ~ndO sun;tou o 
raGoo no Bra111 

A orQiil a1 outorç:a• oromov~ 0110 OI'CIIIdOI'I!II' Samoy C!uf1)U 111 1 orcmulgaçio da noyOII 

Consmo.·~o oue 011tnbu'u ao Congi'CIUO Naoonill o relorendO so~ estlll atas A ma10r oarte 
ou eoncusOn 111 ,:ermouOes Oosll'lbUidal dll$1mavam·s• a barganha óe votos na ConStll\oll'\11 
espectatmente ns o.sputa oos cmco anos de mandl!o IJI'IIIIInOidOI olllo Ol'lll•dentll Samey Ma11 
0.11 mtnat:llll oes11s outorgas • 586 coneess6es e p•rmon611 • faram do,11Dió!OJII nc oencdC 
cnucc a. :IISOuta da Constlt>.l!l'lll .a c>~ttlr de novemtlru de •987 e Ulllldllrlm·s• 1.11 1 Je~oera 

::la promutg;rçjo toram :Z57 em nwnbro dll t91!11e :Z5 111 o dll 5 dlt outubro cata dil promul· ,.,.. 
"' inal•s• dnt:a ~rar•tona da radlod1fudo brasolt~ra evodenoa oue n rreoujncon e ean1o.t 

a::ablram c::~ntrollc:IOS voa dtl regra potot. 511101111 maos conleNI.da1111 do oao1 espec:oa1m1n11 

per emwuanos ymculados aos oaru®s 01.111-db sustentaç.lo .110 gav1mo ou cor ganamentl· 
-., 011 custa c• IDI.dnnl'larnenros e t·afoeo ae •nflu.nCii Este e o Dlrfol aos dCitlnlOres dn ccn. 
eeuóes 1 Oll!!rm•u6u di raGoo 11 tll!!llv•s.io Esta e 1 ongom aa ma10nil OJadUioll Que aufnnam 
~O llQ:IIIr :1111 dOlarmll'll.f o OUCI os orasoteoros nuv•m • YHm 11raves do radio e di t•llvosia 
oliOC~IOS moregnadOI '"0 CCtltllll'\0 c• diiZCII'I.ll 01 m11Me1 dll bTaS+II!I"QI 111'1(10 lllfl mu!tOS I 

unoc1 faniCI ce •nrormaç;lo 

O cucomorcmouo cem o onteren• o~>Ohec .a •JI.dusio 11 pratu:as manoi)UiaiOnn 111 a 
negsçio dil piural<dldl cansntuem n m.atU1 dtl um 11111me dtl radiQdofusio VlCiadO na Cl'l• 

~~rn Por •sto tuoo Ollfil soore o COnJUnta dasem•noras di radio • !llovosio o constrangomen· 

to de oniCI~sses pololtcos ou 01 onu.ruus CIC:C!lómocos. au.anoo nio oearnbos 

Estn traços Plllrvorsos do s•stem;r di radoo e !elev'l.io no BraS+I slo pouoOollfadas • 19r;1· 
•011d0t. l)ela·ne.,stenc,a na 1egos1aç:;io vogente ·com dUIIQue oafil o Cod190 Brasdllt<'Q :11 re11· 
eomt:mcac.:!!11 ~ Leo • 111 de 27.S/62 • de definoç.6u QU.ll'lto 1 lun~o soet.lll 1 u 1'1!socnnbo1J • 
Oldu Put~,eas destas em<ssClrll Alem dll lt191111ç.io oaso~ 'llllte aspecto Sllr extramam•N• 
~ragll a sttuac.io se poorou dude ii di~OI di '50 O sosrema 1egat canou a ser cOn'OJOO PQr 

decretes 1 oo•unas ao l.lcor :los •nterenes POI•IIcos 1 eeonó..,oeos oom1nantes 

A rao1od1fusia Ornueora anom 011pfnen11 cronteos proi:IICimOIIs eonstatll'ldO· se Qui 

• a 111111 ocl•lJCZ de di radio e televodo e funa1.o;la em · soto..Jçóes :11 lato' CrTad.n pnnc•· 

oa1merore Ollo c;rrtet Que cantrola as !'Coes oe le•r-•sio no 8rasol e <:~ue e :lcm•na<:~o 

Dllll organozações Gtooo em :lovf!rsos uoectc• 111.11 PDhtl<:ll con!l':an.., a lll<;•staçio ~ .. 
gent•. 

011 ·oallh~ de redil de TV"· consntutdl. ,..a., "de 'llo" do que ce aorMo. 1a1~u ~111. o 
l~emoiO maos IColii:IOIIdD de POhllCIS cue 111 cesenvalveram tstlmul..,dill .:liiO '\llonos~no 

d.Jt. Comuno~ç611s apes.ar ou n011gr.~nt111 eomrad•ções com a iegrs~açio "''9Cnte 

• a maoor 1""' dos gr.andes grvpos da ccmunrc.llçio dO o aos e~ort11t1 os :omnes 11111 or::~on· 

edadt para cutorç:u oe radio e telev11io orevos1o1 .,a te;ostaç.io "'ll"nle numa suu• 
ç;lo Cll.lt • hl muoto tempo IDier.llalpiiiO Exteu11vo ptto l.tgostatwo e oelo Judlcoano 

• 011 log<Slac;io i)r.IISoleora o. radlodolusio • constttuod;r 01 Um e·marOIInl'lldO 01 ~creTOI • 
ponanas mwtu ve.tll conuao.lcnas. o QUII 011trTtluo t~!l'lma fnlq•hdade JOJrodlc.ll a coeri· 
çJo dOs 111stemas de comt.mtcaç.io 1a11ç:ando somllru sobre a regulll'lllloe ae crato~t. 
1 onsUlutos. auom1lados acnnc;rmtnll • onunoos de OelofmlnOIIda's contunturu :omo 
•••moto pOdemos crtar o conCiliO de ·radlodofus..lio t:~Oucauva• • omt)OSIO per pres.só11 

do setor onv.acto ·que lltltlll~ uma tSIIICIO :11 emonora de ·segul\111 catogona· "''" 
QOIItDohtldll de reco ...... aO miii'CadD t)UDIICII.InO I SUJIIII I diYifSIS Ollii'SI 'IISmeÓC!I 

em tranea ccntrllloçio com u dlspos1ç.61s do C0d1go Srasoteoro de retecomuno~s 

ctue ao eontrar>e, IIIIIDIIeee vantlg•n• cara "11 PCIIIDII tundoeas 01 dr~oto outllreo 
ontemo oncl\ISIVI UniYIII'IIt:ladiiS• 

• srl\.11ÇI511 oue ~raet•~ lbuso àl podlf acon6moco e vooii.Cio do onterene oubhco 
em dJviii'IOS ati)ICIDI marcam o cotodrano oa 11uaçJo ~C! mlll!ll amoucr•i dll r.1d10 11 

tel•~•do Que nJo sofrem c diYodo an~mento tegat cu nio estie s.ut .. tas a fiscal,. 

uç;lo do MII'IJSttnc elas ComllntCIÇ(\11 lluCI se mostrl d~eoupado p.1r.11 eumonr S>.~U 
funções. 

• o orocesso di outoi'Qill ~endo con!li(Tionado por cntenos co~otocos 111 penoaos e estaroa 
sute•m ao 'oaannnamento e .110 tr011foeo "jfl onnuotnoa ·mOid•u o ~uen~owomemo :• 
aualauer ~lii'IO!OIImento estrat11qoco do dUlll'l~olyom•nto .:lo radio e :11 teiCIYosio n11rn 
como dos sost•mn de comunoc.liÇOet no seu consunto suro;tom entio orobternu ccmo 
se cara cotar ocos uemQios a rv eonlrontanoo.st comllf'Cialment• com o rae11o •<~~• fOt 
~esnecesnn011mente dllv&lonz;rt:lol • 1 rv 11 o radio sendO usadcl on~voc~amente 0011r1 
.., eomo111~0 no men::ado dos 1omao1 o resultado e o..m mereaoo adi ~ez maos se-m 

espaça o;rra OIQuenn • m101at •morellll • cem um p..Oomonoo avnntat:~er aot. Oll· 
gOOOIIOI 

RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA: PESOS E MEDIDAS DIFERENTES 

Eshm•tl QUI IXJt.tam hDII no 6ras1l maos de • moi 111m•ncras dllradlcdllul-.io comunota· 
n1. Qui t.io amouoras oo baoJI.a oot.,noa. da alc.lii'ICI e:o:tremam•no• hrn•tadc e ooaradas 011<11 
,....,, 01~ersos segniemos sooa•s Esta prclderaç;lo aa emonoras resu!~ cm P"'"' dO Oloo:ue•o 
1101 tlrtiCIUU oe ~uro~ Ollll o~bcamenll eeuoo.. dtiSCII a ornmulgaçio da Conlbll.uc;io o 
~pca "' oe'"'m"' 111 ou10"9•• pmmovoda calo goYamo S.1mev A noet~ntdade soco11 destas 
am•uoras 1111m disso 11mcem 1 ruuiiOIInt• soore!udO :::lll •x•stotncoil ~~~ dlmlll"dl Por •nlor
mOIIç;.ilo de c.ara1ar 1oal ou de aocrdagem ae tematocas •o;norilall petas •m•nor;~s o. radoooolu· 
de ccnvencoon;rt 

~econn•c•o:not. oue: nesUI moáatodiC. ae amJsaora . c:tul esQ 1m lase de •a;tull,...,.ntl· 
çio com nos OTCJIIIOS oe leo tramotanc:to Mil Cõlm1ra aos Deputados • um "'lo S1naoo Fecerao • 
estio ,.ndo cn1.aa1 11Wa~s "011 Iam• com moinares di li'IOCOI.tl~as que se 1niCIOp011m n 'or
'IIUII!j:<ÕII 11119111 E PI'IICISO reconh~r portm QUII 110 c;rot1co Q\laáro •eg- e •nsti!UCIOI'III ::Iii 

area das com!JlllcaçOu esu. • o úrtoco CISO qu• aanofiCJI ~ lovr, man,lestlç;.IIO da SOCllt:lad• 
1 o •~uCICIO do aort~lo di exoresdo. 

O Fol'l.lm consod•ra oue ii ocupaç.lo do noee:ro aleti'Qmagnibco Que e :~m recurso r.al\.1· 
•ai. dhl Sll' dosoo~nadll e oofendll a. ntgulamenta~a dll 'ldoodofusio camunotlna como conCt· 
;ia 01171 se oonoO!Iotar um 011ces1o O<Qamzldo e 1•cn•eamem1 aoequadO e 11 'IIOOO a ,. 
lliiiTI'I•~r Que o uso dilslreouinoas conlemo•• o maxomo oouovll oe usu.1nos amptoando-,. o 
e~oreoc;~o de Olril•to o, uoreuio 1 a fllli'CIIIIntlçio da olur.llhdl.de 

A regutamer.ta.çJo 111 rldooMudo camur>•tan• esta sendO e1aooraoa num processe ooll~· 
eo rteonhaoodo • '"'CIIdo pelO Mti'IISU~f!C d.lls Comun1caçóits Est1 prõeeno·conta •nclusove 
com a par'tlclpaçio 0o emoresanaao do cornunocaç:lo atravH da Ancco;rçJo Sra1111•ora O• 

- Emouoras dO Raooo • Tef•v•slo tABERt) AoeUI' i:loHO. ó M•not.uiioo-du Carnunoaçóll dlna

gf1)U. I'IU o..ltrmn semanils ,.,.?. DlllrilçJo tllll'll)adl de reoreuio oe.stas am1Uoras 1m tcoa c 
Brea~ 
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J.s em,ssoru ae racooooft.l;i!C e>JmiJMota~.u elt.:llo ~ofre,.,ao o .,._.,,,,.,o ~a 10-·~c.áo :a e• 

~~~~~ ~ 'Jonos:eno :as -:;;"''""'ta~:éc~ ~e•~a ~~~ ~~t:rn·:•ante :e .,.,.equ1anaace~ e ~.:uaeees :e 
'ato' :~acas O<!lO ei'T'oreuraco :Je :o!T'~I'I•ae:io e ~m a•guns ~;nos ceu:~ or~Dno 'J•n•steno 
~as C.::lmuno~açées 

'Jenf<c.amos oua em :ert:~.s :õllsos o ""•nosteno cor estar ~esaoaret~>aoo cara .u ~cêe~ :1.e 
'•se.aloza~o esta at~a,.,oo ••a~s a ·e~ursos mau!!~a•s e r..,anceoros oroooreoonaoos coretamen

:e petc emcrennaao Ool! çcr~~n•c;:u;;io ~ :~.Je e uma ~ilqrante •eqauoaoe 

.:.. :l•screoa,..e~a daS autuc•n :o lil"l•stero :as ·::..,unoeacóes Je••a :taro Jue a .. e• esta 
;encc r>tertlr~tada 1•1erente.-ente oara ""' ~ =~""' .:; ~Qor :em oue o \lonrsteno oas Comu. 
~,e.acces cHscu a IQirtontra n "'""noras e.cfT'<4l,tana' ~I!~'~"Onst•a a .ncc~~r>oa ~a s~oa atu· 
~ç.lic ~'~ Vhnoste.nc <Ulll s;aon~c a c.;amDD •.lic oara ''azotr ~\lrrcnr a e.•' '"':IS oarll ~ure.~ar ~ma 
l"ll!<'fl(;3 1!1Cri!S!~C dO I!U,I'CICIC <:10 C1fe1t0 ~e <I<C'I!1Sól0 CI!U)S SegmentOS 000\0Fa'l!S I! Olll'll a 
:e•en ao sro~tu:s ll'l.IC e o:;:cs cnvuegtcs uJufrutcos ~otto1 ;;tuaos :oncessocn:anos e cen·r~ossocnan· 

~s ~a raotoc•fus.io ~nvenetonal 

Tamoem e ~agrante 1 ccnll'adu;:lc du alltudes do M•r"s'~"'C dils Comuroeae:in auando 

se ~ns:at.:t ::<>e semore !lef<!fldeu a regutamenlllçio Ol.tra~es ee ~eeretos e oon;:an;:as ~e teenO· 
ogoU e ur'lloeDS como a TV a Callo o MMOS c LMOS e o OT!-1 entre Outros P;a~;a ':lo pnnc;o. 
c•o cue o C-'d<QO aru11e<ro ::te Teoecomunocacón oo~va cccenura :ega• onctus•v• l:lara se<Voços 
Ju<t sec;<.oor !~tavam concebodOs tecntc;;lmonte o~ando o Codogo foo aarovado em 1952 'lo 
:aso da -.u:loodlfus.io comuno1an:. c Mtn•steno o:::as Ccmun•caç:ju mudou seus entenos I! env1• 

ou um crote~o :111 teo car.:t c C:mgreno Nac•onat ~nlendendo Clutr ~este (:<~!C a regut.llmt,.,a. 
~o deve na ser QOr teo 

CERCEAMENTO NA CONSnTUIÇÃO OE EMPRESAS 

A Ccn,triUoçio brurle.ra no 0~<19,.,0 1• ~ Sll\l arogo l22 ~elerrno{'!:ll aue ·e v<ii'Oad.l a 
;:artJc:tJaçio di! ~eno:t )Urtdtc:l no e:tQol.al !IO(:tlll d.l omoresa tomaPostu:a. ::IPJ. lle 'adooctrlusiio 

~xceto a de cantdo pol!tlec e dll sooooadn C\.1)0 ~aottat ootrtonça. oxctus1~a e ~omonat,..,ente a 
t-rasue•rtts' O oar.:t9r:~fo 2• deste mesmo artlgo cam!Jlemenl.:t e5taOelee.endc cuot ·a oar::ctOI· 

;lc crevrst~ no t~aragralo anrenor se $11 efetuar:~ .lltraves de apota! sem o:llnl>lc .:t voto e "iio 

pode~ e•coc::ter ~ tnnta cor cento dc·eacrtal SOC:IIjll' 

Este tooo de restnç.ic exotlot c:onsti!P..:CIOn:lltmente. desde a decaca de •o Ate a CcnstoiUI· 
;:.io :~ntenor era ontegratmente vllda.ci.l a C:llrttCtO:tç.io acoonan:ll de estr.anQII!fCS llem como a 
C:P"'I!P'IIJC~O ontllloctua.l ou admlnPStratiVI dlllllll 1001'11 qualcuer veocuto dll comunoc:~ç.lio A ron.:tlo· 
-::aae ':leSie IPCIO de restnç.ic era evotar •nterlenlncou e"rõlngoorn no Dili e anegurar uma 
perteota -::tent1flc.aç.io dos propnetanos dos veocylos Vale 1emorar o:tuot utu restnçOu n~o •m· 

ped.ram que estrançt~rcs rosstm propnelanos • d:ngtnem oslenswamente 'tguns dOs malo

•es ~P'UCios do eomunocaç.io do DliiS como acontectru com Adopno atoeh no gNpo 9tccn e 
\.loCIOI' C,..->t.l no gn..;pc Atml 

Congo{'!d0-11! a 'empresas IOmal•s~c:~s ou de rad<odofusio' 1111 restn-o;:an nio foram a~?~•· 

cad:IIS a TV a Cabo :.o OTH ao MMDS ao LMCS ou llUalauer outra du novu tle.notogou ,.l, 
-v a Cabo ynoco oestes ser'lllÇCS cu• e,ra re~utame,tado por Let apenas ln'Í'Irta a. •9«. c ~aot· 

~•1 oe estr.:tngeu·os na eompos1?0 sooetana 

.Alem -:la prttpna composocio du empruu de TV 1 Cabo -,.-.m hólirlil11:tC.ãs-- em l'efa· 

ç~o a mtdl.l triOICIOnal (enouadrada MI precettos consl!tuCIOnlll! • orctml TV a Cabo e 

~•er"''Dfo de seNoço Que ~·•tllhU o ~cesso de oennu de can111 C\.iiOS dtrettcs de 1ra.nsmon.io 
sáo aoouondOs oe tereeoros som .-enhuma ,.Sinçjo u emoresu qu• ;eram nus conteudçs 

A somoatla ~ qu1 delerT•unadol seto .. s . à d.reota e a oscuerdl do ucee.trl) pctotoeo · 

semcre e.-carara,... as restnçCe5 a presença. do c;~~ootlll Ulr&no;lllrtl no ccMrole dPreto dos ve•C.U· 

os de comunlcaçiic coscurectu a ccmc:tretns.io du ::ttf•e.uloades out 111 ompustram por C!ee.a

JU · -! 1!1'"1 pane cersostcm ~t• note · cua a e.c,.stnuicJO e cacnat~o;.io dt I"'Pr•su de CO· 

...,,.n.caç;ic 

-.c caso oos 1cl'"laos •adoo e ~elevos.ic 1 acocaç;io aos IJreetotos e.onStPI<>OOnatS ,,...oloca 
e'"" :Jue os veoc:--..Joos ~e :omu<'ocae..ic se oodem ser ccmpestos no m•n•mo por-•o•r, de o;.;~cotao 

:e ceueas '•s•c•s . "I ..,.eo•D• ,., cue se umua a 30'-1. o ma••mo oo caooti] cuo oco• ser ::roh· 
'c cor~:esscas 1ur·ooc.as sto sognoroca Clue a rom:~ost?o socoetana cos vot•e.utos do comunu:<l· 
;.io esta .Nnnsoc;~~memot V•<'Cutadr. a dost:"Qnoool•dade ~e cammónoo oencal de penou l!soc.;as 

-.~o e ":!e otstrannar port:tnto ":1(.1 lodo• sem e•ceç.io todos os grandn Çt1"1.1COS da aru ~u 

~omunocaçàes no caos corresocno.am a emgresas famotoare• 

A manutenç;io oest.:t oecenc.neoa da constw~tç;io ou COJj:]olahzac.ic de ompruu ao oa. 
·-...-cn•o ~~ onscas foJtc.;as .eva no O'-adro Ol.l<>at a ereseemes Cltslcrçóes Ocorre ou1 o5 gran. 

:es qn;cos de com ... n•caç!o dç caos 'Jue estio <n~esundc nu novas tee.nologtu • com eest~ 
J\le cara a Glo!lo a Abnl e a ~9S · canaram a llltf menor e•oginc1:11 de part•CIDa.çia com cao•· 
'01.1 oroono nos novos ompree,.Ciomentcs codorn:lo recorrer ao acortot de c.ao•tal de !erce.ros 

n~< ... so~e de ""Jngetros Ora com a ex•Qinco1 de ctYII menos C:Ol.Cllal orce no Ufa rn~esndo .,n 
~c .. n !ec,.ologou •e.,eot a 1er fcrtJiec·aa arnda m11s a orese"ca aestes ohgooolios ramoloOlru 

~,...,.Ola tracoCIOnll fa~or~~e~oa mcrus••• cela cao~lll.ucic ;nra~es destu no~ou tecnotCQ•U 

::ose,..I·U oue o ;o..-e.-o ~'"emandO ""cnnQUe emoennou·n cara. ••Oeratota? c eoncttlo 
:e e""'Dr~u ~ICiOnlt crev•sto na Cons11~u•c~o '!Aas s.gnolicatP•a,...enu~ =~·•ou .ncotume o 
~~ntun~o ac •esmçóos •mocslo as el'"lcrestl JCmalostoc.;as e de r:.Ciooa1tudo 

Pe"Cecc-nao n costor-..ôes ~ecof'l'l!ntes desta sotuaç;io o FoNm "'ac:cra• ce•a :e.-ocran. 
!ac.lic ~a C.::munocaç.io esta oelcncotnao ... ,., ll'l"tCIO oeoate QP,CIIoco 001. re~o•s~c Oots:as rest..,ç:jes 

:onsuluc•onaos 1 emorotsas 1oma11strcas o ce r; coo e rettvosiio 

CONSELHO: O CONGRESSO NA ILEGALIOAOE 

-" Le• 3 389 • eue regut1m•ntou o ConuthO de Comun•cac.io So.c.al ~cmo orgia au•u•ar 
do Conqreno Naoonõl.o 'lt cerno oreve o an1go- 12• aa C:rs:otuocáo . dtte,....mou :~"e c :.::n. 
;r-eno cttrvena ccmcor o Ccnsetho-·em 1111 snsenta ~·u aoos a cuctoe:.c;io -:la :.e< ~ar:11 Juo 
~sre •oue ··nstalldo em alo 1nn1a dou 1001 a_sua.ere•ç.io' 'laa.. 01s10 aco.-teciiU aoots•r :li 

L e• do Conselho ter •esurtado·o~ um 01.cordo entre o emcresa,.,aco ~e comuNaç;lo c as, .. ,~ 
des omegrantes do ~cem cnado Fo1"1.1m N!jictcnlt Oll!a Cemocn~nç;io da Co,...,UI"UCICiC 

O accrdo soOre o texto d1 Ler fi,.,.,aac e"trll o emoresanado e o Forum fQ• 001tono,..,trn. 

te estendiCO a sul comoosoc.lio resultando na defesa contunl~ de um:. CIIICI com ... ma .,o..,•na. 

t~ eauohllradar>a recresentaç.ic ~s oosoçóes Mas r~em ·sto cc.-seguou mcuos.o<'ar a "''"";lo 

dO C-'nselflO 

Po..:cc "'I•S de 01.no e """'o deooos dot 'echado o ~cardo e aorovada a ... e• 8 Jag '•cou 
-e:wtoolo <:tY• ~·~·a manoor:.• ao emPL'"II511"'aOO di eomuilrcaç.lio para ,,...ota.r ~ '"slltaç~o oo 
ConselhO ') <!C .. Pri!SIOOnt<l da AQert • dtretor ~ Globo Cartas Edu.ardO acrgMert ..... ,.., dos 

5<gnat.~ncs ao acordo com o Fo:Jn;m . acabou anum<ndO cutlltcamente a<~e e contra a •"Stata. 

~;o do Consothç de Cornunteaçào SoCial e crttoOs sua reuraoll d.:t CdnS1<tuoçio .,a •e1tts.io 
ccnstlluCionat oe 1994 aefimnao-o como ·ccncellc f'SCista." 

:ln~e 1 consfljltJo;.io Qntu ~erca!ços ;ertdos ot!o •moresanado su~1ram os nguon· 
ln f:ttos Que rnostro~m a ··••• er-~o•· ctu•wm sooa :a diiCUt.l 0111 onttalaç:.io do Consttllo 

- • Ncvomtlro d• U. O FoNm .11l"llvn d.l Fl!deraç.io NaCional dos JCmllltSIU rFen:tr) 
entl"ll no STl" com uma. ao;.io schCIIInao 1 ontoe!'l'erenCII do wudlctano ~lira. Que a Con. 
qresso losn tovado a cumanr li LII 1 •nstatar o Conselho 

• Abnl di t3. O \lol"'tltre FranCisco Rtuk :::to STF contoma o mente ci.laç.;io c1.1 o:"e~11 a 

afirma autr o dlretro oos )Omaltstll 1nteQrarem o Consetllo nio ror f•ndo Pito Mra.so na 

sua ccmooSiç;lo ll'>'•ttndo a t~uestio central ou1 lltf1l o nlo cumonmento dll Lltll Jll9 
• J0/1114 . O F~:~n;m fecha accn:kJ e.orn a emoruanadO ~C'tlro 1 Le• da TV a Catlo ore-

vendo oue o E.xee.u~va se Oa.ura '11"gUtlm.,ros e ncm1n acos ser ou~•dc o:.r•CIIr ~c 
Conselho de Cori"lunu:iç:;lo Scc•a.l 

• 171WW4 . A c~m.ara aorova a L01 da TV a Cabo aCcth•noo c aCoi'Oo entre o "'?1"1.1m e o 
emgrcuna.do oe comunro::açic 

• 1:!1112f!.4.. O Sen1do aorova alt• da TV a Cabo acolhllndo o acordo enu-. o Forum o Cl 

eml:lrUirlado a• eomuntaç.lo 
• tS/1/t!l • O Pre11dente aa Repllb~ta nnoona a Le1 da. TV 1 Cabo sem neniiUri"l vofo 

cnane.ela.ndo o aeorno 
• Abnl d• !5 • O Mon1111no 011 Ccrn_uniC.llçóes env•:11 1 crn<dl!tncla do Ctlngressc -.ac•o· 

n.al uni ~elite pllr:t a~:~r~oaç.io pelo Co-nstthO ::111 Comuh!ca~o Soco.:tl ·com ii •egutl,...eri· 

:aç:.ic da ~da TV a Cabo oue ortrrendo oar~o~r ,.l,o tnves CIO comcor e ·ns1atar c C;J.,se
fho em Cl.lmonmtnto:. Lll B 389 o nnador Samey tl!nla suOSltlt.itr c :11recer ';lo C:nsa. 

lho pelo carear das Comtssóos Ttie.nn:u da C~marlll e do S"eriãdo 
• MitO dll 95 • Em n~unolo do FcNm com o presidenta do SenadO senador Jose Samey 

(F'M09-AP), fica demonstriCI'l suaresrstinoa. 1 omo"ntaç.io ao Consotho 

• l1111t5 · O Forum e o tmDnl.,nlldo di ccmunocaç.ic (A9ERT ANJ ANE~ 11 A9TA) ,.._ 
compóem o Olcon:to 10~ 1 eomooSiç.io de Conserno de Comunreaç.io rriahtlit'ldO- "os 
asoee1cs eUinCla<s u ba.sts do acordo firma ao em 1991 

• Junho de 9$ • A Ccmrr.:rlc d• Edua~çlo da Senaoc e a Ccrn•ulc de C•6nc•• •ecno

logl, Comr.mrr:~>;lo • >nformafrCI di C.limara. a.orov01.m carae.ares "esl)ectl~amente ao 
senadOr ~0111 EduardO Durr1 t PT-SEI • deputado Koyu I IIli tPSQB.SP) de-darando que 

os parectros distas ComtUóes Teer11cas dO CQn9resso nia sub1ntuom o Plflc:er dO 
Cons,jlllo de Cornunoeaç.io SCCII[ para ã illeotc do cumcnmento da Let 8 977 

• .li.IÜ\o doM • Nc11Jnm1oros dtU de JUihç o ,.,.tnlstenc ~~ Comuroaçólll reeua aa oo. 

sto;.io ae ba••ar c r.çut:tmentc da TV a Cabo sem a onst.lllçJ.c • sem o oarocer ao Can
sttllo 1 extn-oficrlllmentl usum•:. ~ostura ao aguaraar a sull onstat~ç.io 

• 7f7ftS • E.s'õot.I-H o cruo fonal oal"ll o Mon•steno oas Ccmuno~çóu oa••:tr os ates ne
cen~os li ~•getloa. da let da TV a Caoo O Fõrvm L'"l!afiri'Tia i:;ul Hm a ;mplantaçJ.o ao 

Consetho 1noo'ra um.1 llata!lla Junellca 1 cotruca 

• 24181" • O Fcrvm ci\Cia ac stnacor Samey P--eSPcltnlt do Congrouo Nõ~.Cicn.:tl mos

tranoo as qr:.vn ccnseautinau c1.1 "'o onstll!açio óc C.:lnsefllo • ceclonoo uma. sotuo;.io 
para o prootema N.lo 1'11 resoosta 

• 1!ftlt!l • O Fórum ofrcoa ao p,.stdtnte di c.,.,.u.fo ao c,•nc>a Tecnolcgta Comunrcl· 
ç;fo e Jnformatu:• ca C~m1ra. dOI Oeoyta::tos manofesranao :. eonVicÇlic do F"orum 

auanto à onconveno4tnoa pclltlc.a do se aarovar quatqutr Lili a~s da rnstata'"""o do Ccn. 

setho o e Ccm_u,.tcac.io Scco.:tl cr.cros eom o mesmo :ecr •or:.m e"•'aõcs -~cs ·d"ti'l!s :• 

~dos os o.:trttdOI <':11 Cimara e no Senaoo 
• 21/!i/95. Em a.oate no ototnar>o ao Sotflõl.Plo s.io evodeno~cas no" as •n•s;en~•n a rs· 

•a1aç1lc do C.:l,Seii'IO c.acolan~aou colo $enador Jon i'cQaça ·PV09·"~Sl 

• Oulubro "' !iS · O ~onoster~o das C_omunrc.;aç~lis voJt.l a ~""'~r uma orooosta de ·e~u· 
·ame~:o aa ;.!o -::11 rv 1 caco ~ara o CongreuQ. ~mo r.m ae cotar~ l:lare-e.er :lo:=::.~. 

se,no 
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• 611019~ • A Secret,.,a.Ger~l d" Mou de Sen1d0 sch~tll " enndldes da are, ~~ ~· 
munrc1çàn rT"edrlntc ctocrCI 1 ID~stnllçiCI de · Jlll tr•s· onoocaÇõn de Utut,riiS e 5U• 

Oll!ntos para 1 cCimccslc:iCI 1;10 Canserl'lo 
• 9J10,~ • .>. Coord~n,çic e_,u~cu:tvll do Flln.~m dektutra Que 11 1n11<3des do F~n.~m em 

•csoerto Jt defesa da d':lllll resultanro ac acoroo ::e..-erilo 4Jrnenw uma unrca '"dica· 
y.io oe Mwlar a oc sr..olente Da'll o seu uqmentc e arem diSSO menQOrrlr a cn1o.a ofltflr· 
•a •ndrcad.a Delo F~rum oneJus•v• os "omn proçostos oelo emoresan:t~do 

e ,9J10195 . O Ser\adelr ~"og:t~Ç.J dr,.ulqa HU P:t~reclt COI"l'trano 11 Oo5>;;.!~ anttnom~onte 

JOrollll:ll pela C~mrnio ae Educacjo do Se"ado orollndendo oue ~$ DJII'lltern anta 
Cor,.,.u.to suonruam os pa!llce•es 1;10 Conselho o1r1 os eft~tos oo eumc,.momo :ii 1.1• 

aa n; 1 Caoo 
• ZU10Jt5 • Em reunr.IO com 1 cl1,_çjo c1ll ABTA --0 i:iin.~m Questl0"1 I OOitçiO 'la el"toe1a

cle em IPillstntar se1s nomes llltl o Consetno • .acenu mone.on1r a ex•stencra :o 
JICOrdO Ht't1 Clllt O COnJI.IfltO cll CIIIOI OtcpoSUI A ABTA garante QUII e511 Jllo!Ucll ~;Iro 

carae11nn rornormenlll do acordei Man:.st reunrilo deis srqnat1nos 1:10 ~o o1r1 o 

doa 6111 
• 30/101!5 • EsgOll·lll o orno o.ra rnC1caçbes de nomes õlblltto p0111 Secr.~ana Ger11 ~~ 

• 1!1111, • ;.. ABTA 11 ABERT .a ANJ e 1 ANEF! JUntll'l'llll'lltl CI:IITI o Fól'\lm. tlllflc.arn c 
;Jeorcc sobre 1 eom~rosrçjo CIG Connlho 

e Z11111!15. A ABTA .1 ASERT 1 ANJ e 1 ANER JUntlmtnte eom o FQn.~m rrtlnrfiiJtlrrt 
ao senlldcr Jose F091Ç1 1 d<s~s<Çilo de reeU%1r por leol'do tm duas va9as 1 reore· 
sento~çio di$ ~~tld.IO.s orofruroniUS e em~rresan111 e n111m oerrn111MdO o estatleltc:· 
mente de ur"" ~ -1101'1.1 das v19n aa socredade crvrl cnandO candtçÕIIS 1'!1.111 f1vcrners 

1 •nl'llllçlct ao ConMiho 
• Zt1111!5 • A ASTA 1 ABERT a.ANJ e 1 ANER em~ em not~. putlhCI em dele li di 'CI:Im· 

posu;.t11 e1nltlllçJIO oo C~rn .. IIIO de Comunrcaç.lo Soctll 
e 21111/!S. 0 Mtl'llltlno ~~ Comuf\IC:IIçatl descumpnnCIO 1 Lili di 'TV I C;Jtlo_ b.an•a o 

Oeo:re10 1711 rw-gujlffilllllndo I Lei 131 TV aCIDO nm OU'IIlr O OlriiCir dO C;:~Msiiii'IO 

de Comun1caç.lo Soo li. o Fr;rl'\lm IMII"a eom um1 reorestmlç.io Jutlll:l a Procun~CIOna 01 

Reoutlloca, 1011crtar'ldo 1 l:lldlraçjo at nulreadt 110 aiO 
• Abril 1M 1HI • 0 StMidor S""'ey dlltl"lbul .101 l<dltrel doi pll'tl1;101 no SIMCIO e n1 

C.im:ar1 uml groi:)OIUI a en&OIInehJII\00 nomtt qui nunca foram eogn1Cos llllas en· 
tldiOts emgreun111 • nem ptllfiU10n111 au•m eomo dll "ornes CIUI nilo tio ,..oresen· 

!ltl\101 diiiOCIIIdiC. CIVIl 
• M1io de 11H ·O Senlcklr Samey rn11:11 uma nova rodada dll eonluttll oara I c:omQOSI· 

ção dei Conttii'IO 

• Z2151H. O Sen1del Feder11 Ylltl • aorcva corn 1 lr'tiCUIIçio Cll,..ta CIO nntdor Sa~v 

em reg1me de urgltf\CII um c:tllllr;r :zue 11terJ1 1 Ler B ~119 e 11'1'1011.11 • sul co,..oos!Çio 

de 13 paral5 memoros entre ~uuas lllltlç6et 

Com nte ulttmo l.anca • a votar;io de um llrtllt!O dlllltl •lte111ndo a Le• 15 Jl59 Que r!Unel 

to1 cumonoa. o unlc:tor Sam•y conscquru cnar oelo ""en~:~s um• JUSIIf'iCIIIvl form1• 0.11'1 1 nilo 
.ol.açio di comootrçio do Conselho oon:rue eltflvlr sua c:ompos1çi1:1,. o orcono Congruso 
n11 orccaaondo :l auraç!o da Lltl que o regultmentou' E anrm o COflgteiiO orcuegue 

descumpnn® 1 Ler Q\le 1:1 Otcllno Ceng,..uo CMOU OuanCIO o Con;ruso .'IIICIOnll age deste 
.... Qc:to o que tslll senoa srnalr%;11;10 01111 o s1tor pnvaóO • llll'l I soc1edldl' senio um avill Oarll 

Jt oarD.ane' 

LfJ O! IMPRENSA: MAIS MANOIIRAI 

Em 1991 o deblle de 1.1m1 nov• Ltt de lmpNnSI • em SI.IGttrtuiÇio 1 1Wl Le• 52~0ifiT • 
";lnhOu IQiego com o •mllulso o:lldO pe!l Fo1n1 ae Sio P...,IO A mellvaç.io aa Folna •ra ,.,,.,to 
praqmat1ca seu tdr!OI' 0\lwro Fnas l"rlho Jl 1'11~11 tofn~X! ume ccnaentc;Jo anttnor e ~steva 

sendo procuudo Ceio entio oresraente CoUar Cato oeorru .. uma novl eondtnlçjo Oravr~:~ 

~io mart aooena ser btnefn:IIOO por sunrs cor nio ser m1os reu pnm1no • te na :zu• cumpnr 
a aen• n:t~ gns&o 

Senoo anrm rmoutsronldlgelo otmPreunadO de c~:~munrcaç.jo n '"~'' 41 ffilrC"ll 001 
PtOJitol surgrCos er1m murto lrmlt.aQOI For .a •n•lloinCII dO FCn.~m no Sen:t~dr;r cedel'll ~u• 
comfiÇOU a llr'IIJif ~UI lonnullçlo Em ~Zetf'tlrc dll 1991 IQI IQt'OVICO n1:1 Slll'lldO O S;..,bSIIIU~· 

~o Foq~ça ~ue rametrdo Olltll 1 Ciman, come;c1.1 a tt'lm!llt como o llror-to de lt• 3 .:!32 92 
JUI'I!Imente com 17 outrOS OteJitos IQtnndOt onclua.ve um formul.aóO Qrtjo FOI'\Im acrnenra· 
r:ttl oa11:1 deguta~ Z~ure Rtunoe \PMOB·MG) 

Enlre t 992 e t994 a tr•rnrlaçl~:~ da m11en1 nt Cim1r11 'or llrtiJUdlcadl gell cnse gobnca 
:~u• '•"ou ;!10 rml'elr:lrmenr de Col!ore tamo•m olla rldlello.Ziçio 011 ooarç6n o QUI .mp• 
-:111.1 o atcance de I:IUn O• o:on~t~nso capazet o• "':ll:lrlrnr a lom!ulaçio de soruo;óts o•,. 1 
sua vtlllç:IO 

AO anum.r • llrnrd6nCII di Comr:r:rlo ~ cr•~ ~IIG'f>OIOgll ComuniC"açlo • 'nfonrr•n· 
:a o d•ouraoo Marcelo B1rt11en ,P~tlB·SP) -.thtlU 1 Cleu nvno .a ll"lmrt~tçio dot oro,etos Cl.ll 

Le• de lmgrttnll 

A 'mtlçio ee dNer101 oartamen11.-1 de 10dl:l1 os mllU:es rdeologreoa com o ccrmoortl· 
monto di tmQI"tllll levou 1 Q\11 1 Comruilo de ComunlcaÇiO se diiiiUSIIIU a •ndurecer 1 :.e• 
-dfl lmo...,.sa E 'o• tl lemor r:11 penu fin1ncarr~s SUJflrlll ao .anmno de c.adl JUIZ.. oonrb•hlldtl 

~elo enduttiCimento du OOS!çóes 01 Cçmras.lic de Comuruc:.~ç.ilo ~ue levou ç ~,...oresan.aaa 'e 
comvn~C.~ç.io a çrocurar o FCrum oara um 1C01'do O CbJitlvo onnCI!llt do emioresari1ac e•1 
e~phertarnente coter 1 "dtlllm1~· das penn 

O F-;in.~m oanru do pnncrcro de QUI pcoena coneord.r com 11 •de1a oe "dehiT"ttaeão :11 
oen~t" cltlsde I:IUt' os hm,,.s louem Oefens.avers e au• os 'llllores touem e~gressrvos o svf,cr. 
en1e cara rnrcrr or.ncas acusrv~s e Jtlem dluo eesae Que 1on11m rntrooulldll nc1 suostrtull~o 

drversos pontos qu1 o fCn.~m consldtrl'lllvt IIT!portiMllll 

A n<e90C1aç.io en1re o F~rum e tl emoreSinadel de comvnrc:.~çJo lo1 ccndu•o• em deztm· 
~ro dt1 •995 e orocunn• en,mentos murto •I'T'POrtlntu 10 sucsutuuvo da Llll!e •mcrenSI enrre 

?s ~uars dGitac:.Jimi:IS 

• a õJ9IIOUCitl oo d11111t0 de rucosta 

• ? est~CII•~•mentl:l de ga,.ntlls conlra o cereum1nto da ouc~c:.~c:io de m~~tena l:llljll 

• 1 or\$talaç<lto pelos vtrcul!ll :le 1ervrços de .atendlmt~niO ao Qublrco poiS,Crhtlndo Que 

oe...a.lio~ • entroaau aPr.stmem sun demeneas em c:.Jitlter exu.a.,uarc•.al 

• o -:11nr1to ee recusa de aum1111r1 oe m1ttnu por profiuron111 oue 1dentrf1C1uem adulte· 
raç6n no Slu trlb.llhl:l rntrcOu:t~a.tl gelo croeeuo ll<htonal. 

e 1 onll'Oouçio do rnstltuto di oturalrd.ICIII de vel"'6111 o~:~urbdrlln«r QUe uma pane Que te· 
nhl ntlevante oarllcrçlç.io em fato novct~tlkl. 1 n.tio 11nh1 IIOC ouv•Q.I Pon.a ....:!utrer 
este drrtt~l:l rndu&ov• ocr v1a 1111~rC11I. 

• 1 atnburc;.lo de resconsabrlrd.lde 10 Mrn•1teno Pub11eo de 1g1r OtoVQCidel ou por eontr:a 
CfOIII"II, eontnl flllldadel WIICUIICIII DIIIOS wetcu\0$ de eomutliCIÇiO 

O accrn» f01 bancaóO pelo re11tor degutldo llll'lnt~rc L•narm IPMDB·CEl e em IC'TT"'CS 
Qtills fo• acarto 0'111 Cornruio de CPmun1caçio. com ercctçio de dDrt ucectos A•~131 com o 
u·r-;~aao di l'tlporcusMo a .. dllnunclls de fraroloq•smo n1 wotiÇio Cl.l retorm• o.a Prevrojnc;~ 
os Otcrutadell mostr~nm·•• arnaa m111 euros • r11ntroduzrr:t~m 1 o1n:a de gndo oara do-llto :111 

oo•n•io • ntr~ar~~m 1 o•n• frNrnet:rt;~ em õlll tO% a 20'4 dO fatUramento tln.JlO.dU emore. 
sal O subtOtuU~o dO dllllu~ P1nl'l•lf'O L~tndlm fo1 .aorovaoo. ptlr un•n,mrcaoe no :l•.a 6 ca 
dezemtrrc di t 995 

PrccurandG l'lont11r g aeorao e1 Forum OOIICIQI'IOU·tl eomr:aa.mtrtJauçio e .a Pena de cns.to 

am função di otn::eoer ne11e um <fiStiiiJto de Otliol IIIUCiçio Sem Ofltender .aumentar a ornou· 
•Hdaoe 1 crrooosta 1111 de SIIOthiiJit 1 cr1na de onsio ocr crestaçio Ot stNrços eomur~!t.atllls 
em eoncord.tinCII ccrm a ~en"'"CI" munOtal de estaDfllectmenlo de cu,.çlo 111t1 nte trilO de 

CMmt O Fon,m tam~ conunuou sustentlr~OO 1 DrtiOtlltl a. dlllrmn.i~o da cena en~~nGen· 
do QUI um• llln~t a. 1111 20% Co llturamento oooer• ser Ullh.Udl comç rnstrumento co1•~c1:1 

oara •l'l!lml<lar ol ve1a.tl01 • nio 10 01 C:omerc.s. m111i 11rilt1em todOs os aemars 

Conl"latcu-se que os vetCUIOI de ccmunreaçjo • ao ccntrlno 1;10 QUI c:ostuml õJCiloteeer 
.::ruanoo o tem• • comunreaçi~:~ • .abnt'lm gtlnde eSPIÇO Oll'lll c debate oarramrtaç:io Cll L•• de 

lmO...,.II A cnllca. entretanto for mur10 alem Qos dors oontos prolllematrcos aQUI refenCO:s As 
matenu viiCIJllc1111 emoentllra~Tt·le em ataCõJC" 1 1d11111 131 •~111inCII do um•l.•• ee lmcr•nu • 
procur~ram c:nM um senso comum no senudO de oue c oro)eto da Ler de rmprens11. ccmo .,m 
todO cere11va o exerocro dO d1re1to de e•cresdç 

O lffiO!WIInaCio de comun1c.açio cortlnto nio l'lonrou o accrrdo N.io aefer~deu o :e•to 'lO 

sublliiiJtNO Q\111 ttm. no enttndomemo ao Fór1Jm •moonantts avanços. o~cesar ::.s ressalvn 

fertlls 1 pen1 dl~tnsio • 11 oehm1taçio e. lllnl. O ernpresanldO tançou o aet11111 com o OOJ•U. 
vo ft dlllander pas1ç611 conttlnll 1 oropnl extStineta de uma Lltl. 

.\11m desta fonna sortlC. de 1bn911r um deis ooucos dtbatu sobre o ~em• comunrc:ação 
':tue d1"911"' llluDiieo anves doa ....,,C\1101 de cornunrcaç.io nas uiUmas semanas. cereeoeu· 
~~Que o •moreslnle)O ft c::omuruc.açilo esta mii\Otll'ltlOQ Pltl rmoeCtr aue a Le1 de trnorer.s.a 
11111 VOtllda antu dll 11erçóu :sto 1 o emoresan1ac de comunrc:.~c.io ouer evrc1r Qui ., 1CCI· 
ecs.drl antes c:to croa~sso ettrtorat arsoonna oe OISPCS&Uvos di contend-o 01 Ot:JIICU :lt •'•'•11 

I 011 defetl dei Qlrtr!OS deli tnQI'IItdUOI e dll entrCIIOIIS Tu~ rndiCI. I !UIQir 0110 CQmOOrllo ·<!"• 

10 ao em01111ant~ de comunrc1çiO. Q\111 teremos Dili frente m111 um crceeuo lllrtat:Jc Dar· 
meiCO QOt prauc;,u ffilntOUIIIC"III I IDUSIVII 

O FECHAMENTO D.U PORTAS 

Todos os fatos• srtu1ç6ts aaui;JilteMntldll demOflstr:lm QUI o ·rattorltono" dO procn· 

10 de 1ntlrl0a.tç.io 1 busca ae consenso rnaugurado nlos debites d.l Lili aa TV 1 C.aoo foi 

")QgadO no lrxo" pelO MJI'Irlleno das Comun.caçóe1 • ~o ClultUóO mdlca tamcem llfiiO emort

uniiQO de eomun1caçio. 

A tnst• ,..11141dt oue eonstallmot hoJe e., cornoleta rnvllbllrzaçjo 4os c.anara '"'~tucro
na•s que oodlnam rct)t.r 101u~11 democr.t~C~~ 1 gerar t11ses di consenso O que oercebe· 
mos. ao eomr:ano e 11 lrb..aç.io au ayclet Pfii(II!OnU dOI ciiQOQOhOI di r.:omvnrcaç.io no DI ri 

o Que aeontiCI com 1 tolerincra • mesmo a con•vincra gln•rahudl dO Estado 

o ;ovemo federei mosnndo rncoerinoa • diiCntoilnQ.I de IUIIICitl em nome di Lll 
repntne ugre.,ãt poculartts como oco,.. "e FtaCiodlfuPo Comun11ana enQutntc ~ote111 gr• 
bc:.JII rllljiiiS dOI ~r:andls g,.oo• oe comun!Ciçio • em PltlltiCI o Cong,..sso Naoona• Dlri.CO· 
p:t~. auvamonll de tolrum•ntQ di Olrllcrc.aç:io aa socreoaee nçs croc:usos ae oecrs.tio oue vol· 
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~m ..... Nlti"IIC:II 101 gablneNI áo Mllttst*no 1$11 Comunla!ÇÓII com I pattlopaçio llCdUSI· 

va óO orano. .mpres.naao IH comunrcaçio DueumpnndO s.stomftelmanc. 1 Lat l:l.llt de

tarmtlla a tnltalaçJo óo Contelho áli Comunn:aç..io ~. ~ame o. um S...pr~mo Tnbunal 
Feoera! que lava •• m&oa a áta 01 aQadloa i r!terd do artltlno ~ ~talllecilltl • o Coll
'ÇINIIO NIIOCin.l\ fÜ UftUI ecfl~ 11'1~ i Oal'banl C!Utl 11 lllltMoll 1\.1 .1'111 ISII ccmuno

aç6n no l!ruot. 

EnQuanto o Mtntlti\;no dai Comunt~l avoea 1 11 o dHwrtO de c:onduz!r 11 b~hU 
com o emcnllunado de c:omuncaçio. o Congreuo auum11 um~~ postura sul:lmoiM a om.-. .. 
áli c:utnpnr O Ploel que lhl e:IIM, tlntD to!h""do I lt ptOpn<:l 1'11 .. lbarfÇio:l l..;~taillllll tomO 

~~ IIOC>e<Mide di M faZir ,..~sentir atnvn do ConsalhO de Cotrn;WCJç.lo SOoal 

No !TIOITI~ em ~ O ElleeutivO techa 11 polUI i t.Oc:l~ 1 O COI\QAIIIO N~llll 
p~ cclltlnu.r deacumpntldo a 1..et p.,. ev.w a onatllaçlo do COI\Mftlo de Com~nc:açio 

Soc:lll. nadl !TI&II Nltl MI F~ NICII.)MI pell Ccmoaa ;I' da~ Mnio o 
confnJntD politleo. tydlo.ll corflltiW lltU8Çio, 

AI poaiç&es dO Fótum tMibim eltlo ~ oel• a~~~ltltaÇAo áli QUI asilo cetaaau 
U pouttnhda!MI de -- l)\lblial, ....W1 da ITIIcM, de .. IISUI!tG I!Tipoftlfttilllmo par11 O 

pais em p.- pcwque os yai(:Uios di c:omu~. di um mooo ~- sonegam dO Pllbltt:ll o 
~. scb,. a aru dlll oorr~~,~t~.caç6ea. mu ~ parque oa pnnop111 gnJpos dll 
c:omurueaçio dO c,aitastlo hafl ~menti vinculados a~ ftKIOI'I.III • eann
~~~• qutl diii)Utlm I paftl!ha nlo 10 do rnen:adll 01 WltiO)I'I'h,llt~elç6el. cctno rjr) men:.IÓO cta 

co~s como um IOda. ,t.quaiH que áhllflam nw gaqnda uma consctnaa crmca na 
naçio ntlo ~I pefCepçio da NillldacMI qui le áiiHITIIftl M ~ I ~ do 

pairtlcuJanJmo da Ml.ll •nlerUMI 1>. ~MX~sttnc. da um amplo ddlte publiCO sobnl o fuiUI'O 

doi s.stemu da comufllc:.l~l no 8~111 ~ nlo so 1 democnolt mu tamllem 

con01C10na 11 posllb!ltdldll cta ó .. env'*"-nto CUI!Uf* • eeotKil'niCO 

0 FOn.m Naoonal pN Olmocn~ di Co~. UIIITI, mandtiltl. public:amlf'. 

te 1 dleldo di lU* pelo dasmante pell - polilc:a a JUndlea. do MUI! moóllo áls ton~unw:. 
ções aue • lrc1uco Cl~ fMa do avtorrtaMtnO • di e~ da pMCUiensmos 

A partir óa Mgl.lnda MtNna de fl"'hh ~ un'l8 Cl/nl)lntll 1\1001111 p ... 

lpCtltar. PllbiiCII'l\el'ltl, 01 1111ponaao,r~a pot astl lrtiiiÇJ!o 1 il411htliemos. com todu 11 .,.. 
mas JUI"'du:u • I)OiiiiCU Clll'l ,......,_, 10 110110 ilcana. eodls 11 "'..;!~ • lri'IOra_,. 
di I que 11tlo sendo prPc:adil por lmOI'QU pnwMiu e lllton<lláiS pubhcu 

O F6rum Naoonil pell Oemoal~ a~ tem 1 conVICÇio ae C!\11 nm 
lnterti)CilçiO Mm I ntpreltlflwç.lo di pl~td:ICW I ~em 11fCNÇO ót buiCil ót COtlHniO nlo 11 

d1mocrabZanl 1 c:omllllteaÇio no 8f'IS!l J1 moslt'lmOs que •110 • PQU1wll • uta so nono 
~ee como oc.o~ r;om 1 1..1o di TV e Cabo 

Mil ambtlm hlvrsmos "' motlr'll' QUe a 1~. a 11clullo o sUUlntansmo e o 
lavOI"fCCmento do pnvldO em ótltrwnento do publico terlo 1 nlsPGsta Que me~ da p1ne 
dos urorts orgsnoUCIOI à:lsooedldi aue 11 ~1m cem o fulun:1 d.u comuniC8ç6a pct 

ser este um sspeao eslnlt~ICO dli ccnstNÇ.io di tltlmoasoa e ál c:oa.óllnla que e volal psrt o 
aorsanvoMmen!O óO pa11 

AÇ0ES E MECID.&S 

Fsee 10 elCJ)Gito o Fótum Nao0t1il pela Democraii.Zsç.io ál Comun1csçó" !Hftlgrlf'l 
11 s~u1ntes IÇÕtll 1 mtdiC:.s 

I Envoar lxpeditnte 1p:n1nntanóo .. as cons1~1 1 di!Q&6is do F6fun NsaO!\al pela 
DtmocraD.Uçio di Comunocaç.lo 1,_111 11 Hguon111 utondión 

1) PI"'IIdint8 41 Rlpo.JIIhCII, 

tll MonoJ11'0 dai Comunicsçó .. 

c) Mon11tra 41 Julllç&. 

~) Prasldl,_ do S...IICID Fedef'll 

I) Pf'tl...-- da Cimara ÓOI Oti91rtado1, 

f) lio.rts cio Pi1110a1 no s.n.do Fldlf1lle na Cfmltll doa DIJ)utaóo1: 

g) Pnl~do~oTnbunaiFtder111; 

h) Pnxoo.nc1ot o.r.l óa Repílbhca: 

2. Apelw 10 ~ NICIOI'IIi: 

I) fi!Wtlndo I~ Óllt!ltlálitl YOtaÇio Ól r;omcMIIIÇAo do Con111t10 de Cofnurio
caçlo SOCIIII: 

11) r.oomtnc:llnOO a oottruçlo óa nrmtaçlo do Plqi10 de 1t11 que ,,_,. 1 compoi!Çio do 

Conlllho O. CclmuNcaçio Social. pelo menos ~ nlo for votada 1 eomoosoçto 
tal como l)f'l'f6altll 8,38,, 

c) poiiUIMao a om~ ....-ç.lo tllltll o. lmpransa: 

~ ~ndO·~~d:ll .. ôoMMCS, 

ti) ""''"ái~ldo a~ di dta'nollti91111Mlto.,. e11,.. u ~ óa LMOS e 
OTH, bem CGmO ~ Ji911RYapa'l~gor LlteiWI doll IINOÇCia 

f) fiO\IOI'IdiCII'Ido a I~ .. dKf'itO ltigltlltiVO p .. CIU8I' 01 dtio:MOI 1111! I I 719 

01 211.111/95, em funo;iO dos mnmos ~ lido b.llaadot 11m o ~eo da Let 

'"' 
g) racomenU1do a~ da tramrtaÇio 01 todolos PI'OUIIOI dt flfefWIIOO di 0\111)1'· 

QU ti ,_.,.IÇ6fl ,. outOI'gil "' tlmiiiOI'III Ól radio ti Ól tiiiVIII.O 

Oenuncosr putoloearnentl 

I) 11 p:ritJCII lutorlttnH, "'lllduÃCI I di btlnlflalmento dt QNPOI, tiiTII)reendi411 ptiiO 
mrn11tn:1 s~ Moltl, das Com~ 

11) o saniOOI' JGM Slmiy, como o pmc:IPal NlporiUvll, Mista l19'llstura Pllos ll'ltniVII 

QUtl estio Hndo cnados * votaç;k!CI: composoçlo do Con111110 Ot CcmuniC8çkl soo
ai. tal c:omo dttltm•n• allt a 3SQ. 

c) os grupos At>nl e GJoOo. como os l)t1nc:oolls bornefic:oanos c1u poti!IC.Is 0~11~1 Qtllo 
M1n11t1no das C~ 1 da omosdo do ConQniUo NIICIOnlll 

4 Mon11r um poo1 da~·· p.unndo a entrll' com IÇÓII JUdiiCIIol contra!OC:.s 11 ,,.,.._ 
Qulanda011119111 que tot.m conltatlctat. niQOnile~almentl 

Dlnu~~C~sr aos II'IVtlltldorn, lobflludo .101 lllnlngloros. a ltiglhdaátl fUflÓICI a onstatlllida

dt OOiilc.a 1 1 on~~g~~rança IX!ilenlot na -• dai c:omunreaç61t no Srud, 

MODIIrzsr tOdOs os MID!ft or;ltlll.ldos da ~ psra conhi'CIITIII!tO 1 niiDOita I)OiiiH:I 

10 que aquo Ullltllldo dtftursaado. 

Con1-~ I rltiCtiiSidldl pntmii'MI ÓO IUrgomlr\10 óa...-niDYU em Nlaç.ki aos ologo. 
pel10s 01<1 óomonam I ifll - co""'"'"i6•• n.o Snl&ol 1 a .nconfg,...t#ador OIIIIJ grupo1 
com 1 .ooçto • l'l9f'll ~ • ,. respt1110 10 '""""" publtrXI, onoosr -~ 
IT!If\11, lltudOs que apontam eamonhos p.1r.11 

1/ lsvotwe~r 1 ccnslltlltyio di emprorus 1M comunocsçio • a apotslouç;lo de ampn~sss 

Mm • ~C:OI. hOjl PniOOmon.antl ót ~rtlos "'amp:n~us famlkat'll 1 o eoneut. 
So dO PH'IITIÓMIO piSIOIIIIM 1'111011 fíloe&l, 

11) am,;osr n ppllob~I<Üdtll di ICIOfM' 01 mv•stomentot onduaovor tllll'lngiiMII • hmltados 
per ll!CIInS!Io I 49"1!.,.. ~~ Ot'dontnll • l!f'l~ll 01 IÇÓII nomonlos Plrt l1von1c1r a 
C:OI'IImll DllbiOCO • ~~ moclo CIUI 11 amplllm 11 C:Onci~Ç-ÓJI Ó4l di!II!IIVO!Wl'IIMto de orm.. 
Pf'"I'IOI!nlntt:ls na an1a dis comunoca~s 

Cons•MrandO a dispellçio dO M~r~~~t1no dU Comun~csçôes de racultsr 1 !Htermlni!Uil 

ormprwsas dt c;omunocsç.io o IC:Sno p:rrvdtgrado ao uso das IJc;nolOglll di tr.r.r.sm11lio · 
em c:trater CI:<OJnmantll ou diSC~ di regulamlnllçio ·o Forum on•cosrt omltUiamen. 

to asluaos p::Sf'l ums amola ~SIImmsçio ns cao:».~l.sç1o oo ICIIIO 11 loc:nalao;oas de "' 

ceOÇio '""" aa montaglm 1 uso di d0eo~~aaon11 1 lntanas di modo 1 11 :~o11r 
ao:orno lovrt 1 gr1turto aos aon111 01 MMOS DTH • LMCS 
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Lista de Entidades Nacionais, Comitês e Entidades Regionais 
filiadas ao Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

ENTIDADES NACiONAIS: 
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A .. ocilçAo Br.asile1ra do Documont1riat .. • ABD. "no:' çh Brnileira de llideo Popullr • AAVP, Aa&oclaç:io Brasi~ra dos Usuános o 
Distribuidor" do Tickel's • ABR.AUOT, Asaociaç:Ao Nacional! dOS Artialn e Técnico& .m E~.: ANEATE, Contrai de Movimente. Popuialea. 
~r.aorac~a c;.ral dos Trablllhlldorn • CGT, Conrederaçlo NacioMI dOS TrabaltwlorM. na Agricultura, Exec:utrva Nacionat doa Estudantes do 
~. ENECOS, Fedemçlo deOrvic-.,... ..._..~Soca~ e EducKionel· FASE, F~ ~doa Trabatha<kns •m Em
P,_. do Rlld. e Tel .• FI'TERT, Fecteraçlo lnl....a.csu.t doa Trabelhlldol• em Tlllecom~ • FrrTEL, F~ Nacionlil cto. Jomali~s -
FENAJ, Funct.çio da Famllilll~ e Pnturvaçlo doa Valcna da F.miNa, GMh lttlemiC' IIII Grupo de ExecutNol U•• e Prof..aiona.sl..tbo
rais. lnltittdo AIMrlo Paaqu.Jini, Instituto 8tMileiro de~ SoeM • Econ6micaa -18ASE. lnat!Nfo Brasileiro de Direito Autoral. Juventude So
cia!Ca do POT, Movimento Comunftirio Brasileiro· MCS, Mowin'Minto em Pef .. de ~ Nedonal • MOOECOM. PJIQWnento FratllnUCiado das 
Igreja& Cristb • MOFIC, McMI'I'IIInto N11ciona1 de o.r_. dOS Dlreitoa Humano&, Obra ~pif'ID do ~. Pertido doa Trabalbadorn • PT - Oíre16no 
Nacional, Sindicato doa Tra.lheckns na lncililtM Cll.-m•tcgrtflca de SP • SINDICIN!, SindicMo dos Trat.l~ na IndUtaria Cinematognifica 
do RJ • snc, Sindiclto Nacio1UM da. Oocentea da lnltltuiç6K do Enaino Superic;M'- AHOfS, Sociedlde Ckuileita Cio EaludM tntardt..:;iplinares da 
Comuniclçlo. WTERCOM, Unilo CristiBrnileirll de CornuniQçiO Saciei • UCSC, Uoilo cM ~tocfifualo Ca16fic:a • UNDA BRASIL. Un1to de Re
d• Radior6nicu- Escritório Brasileiro dai NMRC, Unilo NactonaldOS Eat~ • UNE; 

COMiTêS REGIONAIS: 

t:o:mtado p.ta Democrattuç.lc;t da Comunlcaçlo ~ .. 1 -IC: Agente C~ de Comunicaçio • SC. Centro Acad6mico 0. História da Unt
wli ·se. Faculdade de Ccmunaçto • Mn c111 u~ do Vale do tt•l· UNI\/ALI- se. Mo..wn.110 Nltgfo Tio Muco _ se Sindicato dos 
EmptWglldos em Estab I hnentoa U..ncánoa do BalneMo CunboriU • R-viio. Sindicato dos Prot..aor. cM ltaiai • se; ' 

Comltt pell Democ:tattzaçio dll Comunic:açlo CS. Bahll: •na:' y' doa Docenln da Unilollf'Silllld• Católica ~ Salvador • AOUCSA1.. 
4 UOCifç:ta doa Profeuotn UnMraltário& da Bllhill. Central única dolo TrabaiMdofM - DA. Centro Acldlmtco vtadimir tterzog di: Faculdade de 
Comunicaç-1o da UFBI, 0âret6rio ~tco de Pedagog .. ct. Faculdade do EdUCIIÇto di UCSAL, Faculdlde de Comunt:aç:lo da UnMII~Icfade Fe
deral da Bahia, Grtmio Zumbi doa Palmarn dos Alunos do Colégio fMnoe( o.voto, P•rtido doa Trabalhsdoln - PT - Oiret6rio Estadual do Es,pinto 
Santo, Sindato doa Empregado~. • Sotvidorn do Poder Executivo d:t Bahi•. Sindicato cSM Jornalistas Profiaaion;n do Estado da Bahia. Smd1cato 
dos ~Urgicoa a. Bahllt. Sindicato dos Radialistas e PubllciUirio& da Blhial. Sindicato doa TtabaiMdora o Tjcnicol; da UnW.r'ladade Fedflfal da 
Bahia, Sindicato dos Traba~ em EalaMMeirMntoa Blnciriaa ct. Blh~. Sincbcato doa Trablllhadorn no Comlircio de Salvador. um~o 
Nacional dos Estudant• - BA; 

Comltt pela Democtatlzaç&o da comunlcaçlo de Areçatuba • SP: Centro de 011' ... dos Direitos Humanos de ~tuba - SP. Conselhos das 
Sociedadn de Amigos.~ 81irro-Ata~ • SP, Sindtclto doa Emprepdoe em Eatll~mentoa de Serv. de Saúde do Araçatuba • Reg1io, Stn
dicato dos Prof'euorn de Enaino OOc;.i de Slo PIIWo • ~. SindM:ato doa Profeuora • Awól5arn de Ataçatuba • Regllo - SP, Smd~eato 
dos Trabllh•dorn em Empresas FltfT'OViWiu de Blluru • SP; 

Comttt pe:lll Democ:tMtzaçlo d• Comuntaçlo de Bauru .. Sll: Centro la! di niCo de RICiialiamo • CARA - UNESP. Conaetho Muni:1pal da 
Ccndiçkl Fem1nina - Bauru, Dirat6rio Acadlmico DI Cavllcanti - OAOICA ~ UNESP. Sindicato doa Banc:kioa de Bauru • RegiAo - SP, Sindicato doe 
Jornalistas ProfiUtOnllt& no Estado de Slo Paulo - Sub-SIIdo de Bauru, Sincficlto dos Trabalhadorn Empregados Ferrovtarioa de Bautu, Stndtcato 
dos Trabalhadores no Comfic10 d• Qalivaclc:c de Petróleo· S.uru. Slr,dk:aloa doa Trabelhadoroa em Empr._a do Et1e1rgra EIClnca- Sauru. Unt~o 
Mun.cipal dos Esludantoa Saeundanataa de BllutU • UMESB: 

ComHt ~la O.mocratl:uçlo da Comunlellçio de Goüa: C.ntral única dos Trabalhadores- CUT/GO, Cenlro Acad6mreo de Jornalismo da UFG, 
Centro Acad6m1co de Radialismo di UFG. Comiado Pastoral da T.rra ·Regional GO, Gabinete da Varndon11 Manna Santanna (PT -Go1ãnia), lnstl· 
tulo Brac11 Central - IBACE, Movimento de Reagat• da tdentidada Cultural. Sindicato dot; Jornalistas Prof~onata no Estado do Go1âs. S1ndicato doe 
Mechcos no Estado do Goias. Sindicato doa TrabalhadcM'H em Educa~ de GoiU, Sindica!o doa Trabalhadores em Empresas de Rad1odlfu$ão e 
Public. no E:st. de Gol;b, Sindicato dos Trab.alhadorn naa.lndústnas Grlilficas no Estado do Goiás. Sindicato dO$ Trabalhadores nas lndu11otr1as Urba
nas em Gotás, Sindicato doa. Trabalhador" no ServiçO Público Federal de Goiis, Sindicato dos TrabalhadorH no Serv1ço PUbbco Federal em Go1ás. 
SINTFESP-GOITO. Un1b da Juventude Socialista de Goi.is; 

Comlti pela Oemocratlzaçlo da Comunh:açlo da Quarulhos: Centro ~ Det .... doa 01roitos Humanos de Guraulhos. Sindicato dos Bancanos de 
Guaruthos. S1ndie~~to doa Servldorn Minuco1pa1s de Guarulhoa, Sindicalo dos Trablllhadorea na Construçio Civil de Guarulhos. Un1~0 Guraulhense 
dos Estudantes Secundanstas - UGE'S - Guarulhos; 

Comrtt JMt. Democratlz•çio da Comunh:•çio dl'ltaco.atlara- AM: OolegacJa Sindical do S1nteam em ttacoatiara. Fórum Mun1:1pal de Educação. 
Grêm1o Esludantll Vital de Mendonça, L.1ga ltaCOIItlatenH doa Grupoc d• Mea C:6n1cas ~ LIGRAC. P11rt1do dos Trabalhadores- PT -ltacoauara. 

Comttt pel• Democratlzaçio da Comunlc.çto d• Minas Gerais: Conselho Regional d• RelaçO.. PUblica&. s~ MG, Sindicato dos Ar11stas e 
T ii!tcn.cos de Produção do Estado de M'"as Gerais, Sindic:~lo doa Bancal'ios do Estado de Minas Gera1s, S1ndicato dQS Elelricrtanos do Estado de MI
nas Gerais, Sindlt=i!O dOI. Jornalistas Prof1Uiona1s de Minas Ger.ais, Sindicato dos Radiahstac. do Eslado de Minas Gera1s, S1nd1cato dos 
Trabalhadores em Telecomun1caç6es de MG • SINTTEUMG; 
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Comld pela O.mocratluçAo dli Comunteaçlo de Plraetaba ~ SP: • .. oci·çAa doe ~ • Pensionista do Pi~. Auociaçto dos 
Funcion:llrios do tnatrtuto EdUCICI~al Piracic:t~t.no, At~o • çlo d~-Monldorea do Bairro SAo Francisco de Auis • Algodoal • P1raC1caba. 
Associaçõlio dos Profouores da EMino Oflcial do Estado do SIO Paulo, Aaociaç:;\o F G Guidotti para Estudo o Preservaç:olio da Natureza. PTrlllcicablll, 
Centro Comunrtãno do Jardim ltapui • Pitacicaba, Centro Comunitario do Jardim S~ Pllulo - Piracieat., Departamento do Comunicação da 
Universidade Metodista de Piracicaba- UN!ri.EP, Oir~ório Central dos EstudantM da UNIMEF'. Federaç:Ao Piracicabana de Teatro Amador, Fôrum 
das Entidades Alividades Ambientais Bacias de Piracicahl, Gazeta do Jardim Elite • Piraeicaba, Grupo do Teatro Andaime, Grupo de Teatro 
Cochicho na Cochia- Piracicabll, Grupo de Teatro Cymo • Piracrcaba, Grupo de Teatro Fluxo dll Utopia- Piracicabll, Grupo de Tntro Hadeuses. 
Pin~ciCIIbll, Grupo do Teatro Ticai'IIC1tum- PilliCicabll, Grupo de Tntro Uniarto • Piracicaba, Movimento Negro do Piracicabcl, NUcleo Umversnano 
do Cutlura • NUC- Un~dade Metodi•t. do Pir.ciclba • UNiwtEP, Ordem dO$ Advog~ do Blnil· OAB- Sa. • Piracicaba, P•rtido Popular Socu1· 
li5ta- PPS- Oiretório Municlpal- Piracica.b3, Partido Verde· PV • Oiretório Municipal Piracicaba. Pnloral Univorsitiina • UNIMEP, Rádio Ahernatr..a. 
Plracicaba, Sindicato dos At.nriliarea em Admini•tr~ EIICOlar do Piracicaba!, Sindicato doa Corretores do lmóvet& de Piracicaba o Reg.AQ, Sindicato 
dos Empregados em Estabeleamentos Baneários de Piracialba. Sindicato doa Engenheitoa no Estado do Sio Paulo· Regional Piracicaba, Sindrcalo 
dO$ Profeuores de Campinas • Regdo- ~iracieaba. Sindicato doa Trab., na lnd. da Purif. o Oistrib.de Água e Serv. de Esg. de Piracacaba, Sindrcato 
dos Tra~hadCM'n MunicrpaiS de Piracicaba, Sindic8to doa Trabalhado!'>. Ara lndúatfia do PapeM e Celulose de.Piracicaba, Sociedade para Defesa do 
Meto Ambiente de Piracieaba; 

Com"tt• pela o.moc:ratlzaçlo da Comunlcaçio de Pre•ldente Prudente: As&octlltÇI!io Prudenlina do Pr~~o à Aicls • APPA • PrHtdenre 
Prlde~nte, Clube dos Subtenentn • Sargent~ da Policia Militar· 811. RCtg. • Prestdente Prudente. P11rtldo doe Trabalhadores PT. DiretOno Mun~crpal 
do Presidente Prudetnte, Sincücato doa S.ncârios do Preaidonto Prudente e Re19r~o. Sindicato do& CouretrOiõ de Prn~dente ~rudente. Sindicato dO$ 
Empregados em Turismo • Ha.pitali~ do Presidente PruderUJ, Sindicato doi; Empregadoa no c:om.rcio "-~nt. Prudente. Sindicato dos 
GrâfiCOa do Prnidenle Prudente, Sindicalo doi; Pmfessorn do Eatado de Slo Paulo - APEOESP - Pre.idente Pruclente, SindK:ato doa Rad.alrstas • 
Ptesident• Prudente, SindQto doa Semdora Púbitco& de Prntdente Prudente, Sindicato doa Trab. na lncf. Quim., Farm. • Fab. de ~ de Pres 
Prudente • Regiio, Sindicato dos Trab. no Com. Hotel .• Bare., Rnl. e Simil. de Pres. Prudente e Regilo, Sindicato dcM 'Trabllhadof .. nas tndUstnaa 
do Alimon~ de Presidonto Pruc~oerM. Sind-.o Prof~ do& Tnab. em Sorv. d• Segur, • V.gil. de PrMidente Prudente, SINOlSAUOE • 
PrOSKienle Prudonle; 

Comlt' pela o.mocratiuç.lo di Comunle.IÇia ft Sinta catartn1: AAociaç:lo Eku.ilel'ra de Vldeo Poputar - NJVP • SC, Aaociação Diálogo -
Cultura o Comunaçto. se, Aaoci~ dos ProMaorn da UFSe - APUFSC. Centro Acadtmico L.ivn; de Jomalismo Adolmo Genro Filho - UFSC. 
Deparrtamento do Cornunicaç:lo da UFSC, Func:blçlo Adelmo Genro Filho - se. Movimenlo Negro UnifiCado de AorianOpolis. Partido dos 
TrabaJhadores • PT - Oirelório R-;ional "- SC. Sindicato doe. Elelricitárioa de SC • SINERGIA, Sindicato doa E~ em Edtfic.as de 
Aorianópolts, Sindicato doe. EmpregadM .m E~mentoa S.ncàriM de AorianOpolia o RegiAo, Sindicato do. JomaJistaa de SC, Siodic.õ~IO dos 
Trabalh~- em Empr .... de ~lo. P~UIM e lnfonnaç:io de SC, Sindiclrto doa Ttlt~ em EntMiadn. Sindica~s de 
Florianopolia, Sindicato doa Tr.abal~ em Sanemnento - SC; 

Comltt peta Democtattzaçlo di CcmunleaÇIO de Slo JOÃ! das campo•: • .. ociaçio 00. ~ • Penaionista de Slo Jose dos .Campos 
e Rogilo, Oiret6rio Central da. Estudantn Henf'll - SAo Joú doe. C.mpos, Par1ido Comunista do Bruil • PCdo8 - DiretOrio MunrCipai S~o Jose dos 
Campos, Sindicato da. Advogado~ do Estado"- Slo PauJo- Sio ..k:IM doa C.mpot;, Stndk:ato doi: Ernp~ em TuMmo • Ho&pd•ltdade de S~o 
Josó dos Campos, Sindicato dos En!)ef1heii'OS do Slo Paulo· Delegacia Region•l do SAo Joú doa C.mpoc;, Sindicato dos Meta!Urgq:~s de 'Sio JoSCI 
do& Campos o Rogilo, Sindlceilo da. Rlldialistu do E&t. de SP- Olretona Vale elo Paraiblr - S.J. doa campos, Sindicato dos Trabalhadores do SeM
ço PUblico MuniCipaj de Slo JoU c1M Campo.. Sindicalo da. Tr.lbiJMdorM na tnd.mn. c:t. Alimentaçtlo de Silo Joú da. Campos. SOS Mulher 
s~ Joscit doa Campot,; 

Comttt pela O.mocrattzaçla da Comuntcaçlo de Slo Paula: Auocia~ Brasileira de Imprensa • A8l • S~ SP, Auociaçto de Pessoal da 
Caixa EconOmrca Federal - SP, Aa&octaç:lo dos Funcion•rios e SeMdores da Secretana de Estado da Cultura - SP, Auociaç:lto dos Jornalistas ~ 
sentados do Estado do SAo Paulo, Auocsaç:io_ da. Moradores da RegiAo da carmosina- SP, Centro Acad6miCO Benovides Paido da Faculdade de 
Jomalrsmo da PUC • SP. Centro Acad6mico C.rioa Orummond de Alldrade da Fac. Comun. e Arte do IMS, Centro Acadtmfco XI de Agosto da Fa
culdade de Direito da USP, Cenlro de DocumenteçAo M6rio Pedrou - CEMAP- SP. Comit6 Açto da Cidadania de Santa Cecilia~ - SP, DiretOrio ka
d6miCO Comunica -~o·. Oirel6no Acad'mjco GoiUIIa Vargas da FGV • SP. Oiret6rio Acad6mico Mcrtry Annley SchamOartain, Direlório Centrai dos 
E5tudantos da USP, Oirotório Central do& Estud.entes XXIX do Maio. Executiva Nac1onal de Lelnls - SP, Fedentçio do ó~ para Assrst6ncra So
cial o Educac•onal - SP, Fundaç*o Abrinq pelos Oirefto& da Criança, Instituto Cajamar. Movimento de Defesa do Ffittlac:lo - SP, Museu da Imagem e 
do Som • SP, Roc Play Comunicaçõn., Sindicato da. Mista& e Tjenieo& em OIYer&6a do Estado de Slo P:aulo. Sindicato-dos Jomahs,tas 
Profiu.rona•• no Es1ado do SIO Paulo. Sindicato do. Profesaorw do Es1lllda de Slo Paulo - A.PECESP, Sindicato dos ProlisaionaiS de Dança de SÃo 
Paulo, Sindicato dos R.clialistae de SAo Peula, Sindic.to doi. Trabalhadores em Editoras do SAo Paulo, SindicMo etc. Tf'abltlhadorn na lndustna 
Grafica de Silo Paulo, Socitldadtt Amigos dn Vllu Unidas do VIla Mllriota- SP. TV dOiõ T'rabalhadof• -TVT: 

Comttt pela O.mocrattuç.io da Comunlaçlo do otstrtta Federal: Con1r2:1 Ünica dos Trabalhadotos - CUTIOF. Centro Acad6mu:o de 
Comunrca~o do CEUB -DF, Juventude Petista do Oi&trilo Fodenrt, Movimento Comunrtârio do Verjio. Bfasilia, Sindicato dos Bancanoa de 
Braailra. Sindicato dM Empntgadoa em Entidadn CunuraiS e Recr .. IMla • SENALBA • DF, Sindicato doa Jomalialss ProfJUiona•s no D•~nto 
Federal, Sindicato doe RadiaJialu do Distrito Federal, Sindicato doa Rodovaírnoa do Distrito Fod.,.l. Sindicato dos Trat.ihldoros em Tolecomum
c:rrç6es do Oiatnto Fed.,.l • SINTTEL.JOF, Sindicato Nacional doa T111balhadorn de ln&l. de Pnq. Agropec:uana; 

Comlt6 pele Democrlttzaç.lo da Comunlcaçlo do hptrfto Sento: Central Única dos Trabrelhador.s. CUTt!S, Sindiceto do& Artistas e Técn1cos 
em Espotaculoa do Esplnto S1nto- SATEDIES, Sindicato doa Conferentn de Cerga e Oncarga de Porta. do Eal•do Espirita Sento, Sind•C.o~to dos 
Empregados e~m ,Estabotocrmenlo. Sandrios do Estado do Espirita Santo, Sindicato dos Jornalista Profisaionaia do Estado do Espirita Santo. Srn· 
dic1to doa Tr2:balhadoros em Empreaaa de Telecornun. e Oper. Mnu Tot- SINTTEUES; 

Comltl pela OerhocratJzaçlo da comunlcaçlo do Mato Grono: Centnrl Ünica dos Trabltlhadores- CUTNT', Sindicato dos Trabalhadores do 
Ensrno PUblico do Meto Grouo, Federstç*o da- BanQrios do Centro Norte • MT, Sindicato dOii Jomal~ ProfiukKiats do Mato Grouo, Smdtcato 
da. Trllbalhadorn ne Pr..nd6ncca Soeúll do Meto GIDUO • SINTSAPS.t.CT: 

Comltl pela Cemocratlzaçlo da Comunlcaçlo do Mato Grosao do Sul: Central Ünia dos TrabalhadOr"- CUTIMS, Centro d• Defesa dO$ Drr&l· 
toa Humanos Mllrçal de Souza TupA, Fed..-.çlo dos Tr1ba!lhadote& em Educaçlo • FETEMS, Sindicato doi. Jom•lf&lls Profiuronats do Mato 
Grosso do Sul, Sindicato dos Trabaltlldores em Emprosas de Telecomun. o Opor Mesas Tel.- SINTTEI..hdS. 
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Comttt pela Democratlzaçlo da Comuntcaç.lo do Alo de Janeiro: .Assouona e SetViços a Proretos em Agncultura Altemahva - RJ. AssocJaçiio 
Cultural dos Trabalhadores na B:lixad:a Fluminenae, A&soen1~0 de Moradores do Conjunto Campinho • RJ, Asaocraç;llo d& Moradores e Am1gos do 
8a1rro So\o Victor - AIMU, Asaociaçto dos ElnllfltS'Idota da Embratel • AEBT - RJ, Assoeia~o Estadual de Rádios lívro do RJ • Ar Ltvre. 
Assoc1ac•on Popular de lnformac:16n Solidllrie • APIS • RJ, Bem TV Produç6n Audlovisu;ns - RJ. Centro Acad6rnico da Escola de Comun1cação da 
UFRJ, Centro Ac:ad6miCO de Comunicaç:lo Univefl;idade Veiga de Almeida, Centro de Apoio ao Movimento Popular da Zona Oeste - CAMPO • RJ 
Centro de Atticulaç:lo d• Populaçón Marguwlizaclas • CEAP, Centro de Oefeu o Garantia de Direitos Humanos do IBISS- ProJeio Legal- RJ. Cen
tro de Imprensa Asuuotl• • Rádio- Criar Brasil, Centro dei Projetoa d:1 Mult'ler - CEMINA- RJ, Diretóno Aead6mico de Comun1caçao Soc1al da 
UFF. Oiretório Central dos Estudantes da UFRJ, Dir.tOrio Central dos Estudantes dll Universidade Veiga de Almeida - RJ. Oiret6no Central dos Es.. 
ludanles W'lad1mir Herzog. Executiva Nacional dM Estudantec do Comunica~o Social- ENECOS- Regional SE- 3. Fundaç:11o Fe e Alegna do Bras1t 
- Reg•onal Rio de Janoiro, Instituto de Estudos e Proretoc em Comunicaç;Jo • Sociedade - RJ. Partido ComuniSta do Brasil - PCdoB • D•retono 
Reg1onal RJ. Partido Socialista Sr.lsllolro- PSB- OiretOrio Regional- RJ, Programa Rural do Edue3~0 Ambiental- PREA, Programa Vibrações Ps•
llilas R:id1o lmpronu FM • RJ, Rãdio Clube de Queim~. Radio Comunltãria da Podre•111. R:;idio Mate FM 105.9- RJ. Rád1o Tam-Tam de r.bcae. 
Reda de Defesa da Espllk:~e Humana - REOEH - RJ, Sincüeato da& Secreianas do Estado do Rio de Jane1ro, Sindicato dos Empregados em 
Esiabelec•mentos Bancârios do RJ, Sindicato dos Músico& Proftuiona•• do Estado do Rio de Jane1ro, Sindicato dos Petroleiros no Estado do R•o de 
Janelfo, Sindicato dos PublicitanOt., ~anciad. de Public. o Tr.ab. em '-96nc. de Propag. do RJ, Sindicato dos Radialfstas do RJ, SindiCato dos Trab.a
lhadores em Telecomunicaçóes do Rio do Janeiro • SINTTEL - RJ, Sindicato dos Trabalhadorer. nas tndústnac Urbanas do R10 de Jane~ro. 
Universidade Popular da BaiXada· RJ, Viw Rio; 

Comlt6: pela DemocraUuçlo da comunlaçlo do ltlo GraneM do Sul: As4ocia~o dos Ales6n • Arti:stAis do Bairro Bom Fim • ARTEFIM. 
Ass~1o do& Empregados da Embraie!- AEDT- RS. Auoclaçio dos Tr.abll;hadores em Educaçto do MuniCiPJO de Porto Alegre -ATEMPA, As.
sociar?o GaUchai de Artn C6niCIIS, As$DC.açlo Profruional do& Técnicos Cinematográficos. - APTC - ABDIRS, A.ssocla~o Rlograndense de 
Imprensa • ARI, Central ÚniCII dos Trabalhadores - CUT Metropolitana • Po11o Alegre • RS, Centro de Aunaona MultiprofisSJonal - CAMP - RS. 
Centro dõs Professores do Estado do Rio Grande do Sul .. CPERS, Comisdo Est;adual de AaseAorft de Imprensa- RS, Confertnc~a Nac1onal dos 
BispM do Brastl. CNBB. Regionlll Sul 3, Difetório Aclld6mico da Comunlca.y.Jio da UFRGS, Diret6rio AcadimiCO de Comuntcaçto Soe1al Tupac· 
Amaru da UNISINOS ·RS, OiretOrio Central dos Estudantes da UFRGS, Ciret6fio Central dos EstudantM da UNISINOS ·RS. Ordem dos Advogados 
do Brasil- Secçio do Rio Grande do Sul, Partido Oemocr'ãtiel::l Trabalhista- Oiretõno Regoom~l- RS. Partido dos Tr01b.alhadorn ·PT • 01retor1o Regi
onal- RS, Pal1ido dos TraÇaihadoros- PT- Porto Aklgre, Prefertura Muniei~ de Porto Alegre, Sind.cato dos Jornalistas Profiss1ona1s no Estado do 
Rio Grande do Sul, Sindicato dos MolrcM•rios do Rio Grande do Sul. Sindicato da. Profnsores do Rio Grande do Sul - SINPRO, Sind1cato dos. Tra
balhadores da Justi~ do Trab:llho- RS, Sindicata dos Traba!Mdoles em Procesumento de Oadoc do RS, Sindtcato dos Trabalhadores em 
Telecomunicaçón do Rio Gr.and11 do Sul- SINTTEL ·RS. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a me~. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário em exercfcio, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 576. OE 1996 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art 255, 11, c, 12, combinado 

com o art 100, inciso I, do Regimento Interno, re
queiro que sobre o PLS n• 111, de 1996, que altera 
dispositivos do Decreto-Lei n• 2.848, 7 de dezembro 
de 1940", além da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania (CCJ), constante do despacho ini
cial, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Sociais(CAS). 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1996. -
Senadora Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuma) -O re
querimento lido será oportunamente inclufclo na Or
dem do Dia, nos temos do disposto no art 255, inci
so 11, alfnea c, item 12, do Regimento Interno desta 
Casa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Bailo 
Parga. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 577, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos dos arts. 49, X e 50, § 2•, da 

Constituição Federal n• 216 e 217 do Regimento 

Interno, requeiro seja solicitado ao Senhor Minis· 
tro de Estado das Relações Exteriores que aque
la autoridade preste as seguintes informaçOes. 

1. o andamento, na Organização de Avia
ção Civil Internacional, do inquérito sobre a der· 
rubada, pela força aérea cubana, de aeronaves 
civis norte-americanas, nas proximidades do ter· 
ritório cubano, em 24 de fevereiro de 1996; 

2. conclusões parciais ou finais da comis
são de inquérito daquela organização intemacio· 
nal; 

3. as posições norte-americana e cubana; 
4. principais aspectos doutrinários discuti· 

dos; 
5. posição da representação brasileira em 

face dos fatos e as conclusões do inquérito. 

Justlflcaçio 

A derrubada de aeronaves civis, estrangeiras, 
desarmadas, realizadas por aeronaves militares, sob 
argumento de ameaça à segurança nacional, ""r•~· 
tuiu-se em fato de profunda gravidade e que a ... 
la a segurança internacional, particularmente 
quanto à atividade de aviação civil. 

O recente episódio, ocorrido nas proximida· 
des do território cubano, com os seus sérios 
desdobramentos polfticos, disparam um sinal de 
alerta sobre " necessidade de que sejam discuti· 
dos e estabelecidos, intemacionalmente, os limi
tes do uso da violência pelo Estado, em seu es· 
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paço aéreo, contra atividades de navegação aé
rea civil ilfcita ou não autorizada. 

Esta solicitação fundamenta-se em nossa 
preocupação quanto à participação do Brasil, na 
discussão, em foros internacionais, de assuntos 
de tal relevância para nós, visto que dispomos de 
vasta área territorial e intensa atividade de avia
ção civil privada e comercial. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1996. -Se
nador Roberto Requlão- PMDB- PR. 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
sâ'l, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno desta Casa. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exerclcio, Senador Bello Parga. 

É lido o se!luinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 131, DE 1996 

"Dispõe sobre a Ungua Brasileira de 
Sinais e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão a Llngua Brasileira de Si
nais e outros recursos de expressão a ela associa
dos. 

Parágrafo único. Compreende-se como Llngua 
Brasileira de Sinais um meio de comunicação de na
tureza visual-motora, com estrutura gramatical pró
pria, oriunda de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil. É a forma de expressão do surdo e a sua lln
gua natural. 

Art. 2" A Ungua Brasileira de Sinais deverá ser 
utilizada, obrigatoriamente, como meio de comunica
ção objetiva e de uso corrente das comunidades sur
das do Brasil. 

Art. 3° A administração pública, direta ou indi
reta, assegurará o atendimento aos surdos, na 
Ungua Brasileira de Sinais, em repartições públi· 
cas federal, estadual e municipal, bem como em es
tabelecimentos bancários, jurldicos e hospitala
res, pelos profissionais intérpretes da llngua de 
sinais. 

Art. 4° Será inclulda nos currlculos dos cur
sos de formação das áreas de educação espe
cial, fonoaudiologia e magistério, a Llngua Brasi
leira de Sinais como disciplina optativa para o alu
no e obrigatória para a instituição educativa. 

Parágrafo umco. Entende-se por Educação 
Especial os cursos de especialização promovidos 
pelos órgãos responsáveis pela oferta de Educa
ção Especial para professores de surdos. 

§ 2° Compreende-se Cursos de Magistério os 
cursos de formação de docentes para aluarem nos 
nlveis da educação infantil, fundamental, média e 
superior. 

§ 3° Os cursos para Surdos (Especiais ou In
tegrados) deverão proporcionar o ensino em Un
gua Brasileira de Sinais desde a educação infantil 
até a educa.;ão de nfvel médio. 

Art. 4° Esta lei entra em vigcr na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art. s• Revogam-se as disposições em centrá-

Justificação 

·se não tivéssemos voz nem lfngua, 
mas apesar disso desejássemos manifestar 
coisas uns para os outros, não deverlamos, 
como as pessoas que hoje são mudas, nos 
empenhar em indicar o sign~icado pelas 
mãos. cabeça e outras partes do corpo?" 

(Sócrates) 

Uma llngua define-se como um sistema abstra
Io de regras gramaticais, além de constijuir-se em 
um dos veiculas mais expressivos da comunicação 
e da interação entre pessoas e grupos. Um instru
mento intrlnseco à transmissão e intercâmbio de 
idéias e de sentimentos. É considerada llngua natu
ral quando própria de uma comunidade de falantes 
que a têm como meio de comunicação, podendo 
ser naturalmente adquirida como llngua materna 

As llnguas de sinais são sistemas abstraias 
de regras gramaticais, naturais às comunidades 
de individuas surdos dos palses que as utilizam. 
Como todas as lfnguas orais, não são universais, 
isto é, cada comunidade lingillstica tem a sua pró
pria. 

No Brasil, é passivei constatar vários siste
mas lingillsticos distintos, próprios e naturais des
te pais: lfnguas orais, como o português e várias 
lfnguas indlgenas. E, pelo menos, duas lfnguas de 
sinais: a usada pelos surdos e a usada pela tribo 
Urubu Kaapor. Todas estas llnguas apresentam 
sistemas abstratos de regras gramaticais distintas 
e, portanto, devem ser consideradas e reconheci
das como llnguas naturais do Brasil. 
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A estimativa do número de surdos no Brasil é 
de dois milhões e meio de pessoas, o que repre
senta 1,5% (um e meio por cento) da população em 
geral, segundo dados fornecidos pela Coordenado
ria Nacional para Integração da Pessoa· Portadora 
de Deficiência(CORDE) e que se baseia nas estima
tivas da Organização Mundial de Saúde. O Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) não rea
liza censo de pessoas portadoras de deficiência, 
apesar de estar assim determinado no artigo 17 da 
Lei n• 7.853/89. O número de portadores de defi
ciência auditiva pode ser bem maior, pois aqui ainda 
não existe uma pesquisa para avaliar, com precisão, 
quantos surdos há no Brasil. Nos pafses desenvolvi
dos, a quantidade de surdos varia de 5 (cinco) a 
10% (dez por cento) da população me geral. 

Mas ser uma pessoa surda não eqüivale dizer 
que esta faça parte de uma comunidade e cultura 
surda, porque sendo a maioria dos surdos filhos de 
pais ouvintes (cerca de 95%), muitos destes não 
aprendem a Lfngua Brasileira de Sinais e não co
nhecem as associações de surdos. 

Os termos •mudo" ou ·surdo-mudo" são incor
retos, pois, geralmente, a dificuldade de falar em de
corrência da falta de audição. O antigo termo •surdo
mudo" referia-se a uma suposta incapacidade das 
pessoas, que nasciam surdas, de falar. Claro que 
elas são perfeitamente capazes de falar, porque 
possuem mesmo aparelho para a fala das outras 
pessoas. Carecem, isto sim, da capacidade de ouvir 
a própria fala e assim controlar seu som pelo ouvido. 
Sua fala, portanto, pode ser normal na amplitude e 
tom, com muitas consoantes e outros sons da fala 
omitidos, às vezes ao ponto de se tomar ininteligfvel. 

Como alguns surdos não podem controlar sua 
fala pelo ouvido, precisam aprender a monitorá-la 
por outros sentidos: pela visão, tato, vibração e ci
nestesia. Além disso,o surdo pré-lingual não tem 
imagem auditiva, nenhuma idéia da maneira como a 
fala realmente soa, nenhuma idéia-de uma corres
pondência entre som-significado. O que é essencial
mente um fenômeno auditivo, deve ser apreendido e 
controlado por meios de recursos tecnológicos com: 
aparelho de amplificação sonora individual e o im
plante coclear. É o que apresenta grandes diliculda
des porque nem todo surdo poderá ser beneficiado 
com o implante coclear ou aparelho de amplificação 
sonora individual. E que pode exigir milhares de ho
ras de treinamento individual para alcançar um bom 
desempenho na comunicação. 

É por isso que as vozes dos surdos pré-lin
guais e pós-linguais são geralmente tão diferentes e 

distinguiveis: o surdo pós-lingual lembra como falar, 
embora não possa mais monitorar sua voz. Já o sur
do pré-lingual deve ser ensinado a falar, com ajl.lda 
dos recursos tecnológicos acima citados. 

As Comunidades Surdas do Brasil vêm lutando 
para serem respeitadas enquanto minolia lingüística, 
já que possuem uma lfngua própria, a Linguagem 
Brasileira de Sinais, além de muitos surdos destas 
comunidades saberem, também, a lfngua portugue
sa. Portanto, são comunidades bilin~f•es. 

Ser surdo, em alguns casos, significa não ser 
capaz de ouvir. Os surdos têm uma lfngua própria, 
tendo, através dela, desenvolvido sua própria cultu
ra. Devido à estrutura e visão da sociedade, os sur
dos não tem oportunidades iguais. 

Os surdos sempre foram considerados, em 
toda parte, como• deficientes• ou "inferiores•. Sem
pre sofreram e deverão sofrer a segregação e o iso
lamento. Podemos imaginar uma situação diferente? 
Se ao menos existissem mundo em que ser surdo 
não importasse e em que todos os surdos pudessem 
desfrutar a plena realização e integração! lim mun
do em que não seriam sequer encarados como "defi
cienteS•. 

"Não poderia haver, em algum canto 
do mundo, uma sociedade inteira de sur
dos? Pois então? Pensarfamos que esses 
indivfduos eram inferiores, que não eram in
teligentes e careciam de comunicação? Sem 
dúvida, teriam uma linguagem de sinais, tal
vez uma linguagem ainda mais rica do que a 
nossa. Essa linguagem pelo menos não se
ria ambfgüa, sempre daria uma descrição 
acurada das propensões da mente. Sendo 
assim, por que essas pessoas não seriam 
civilizadas? Por que não teriam leis, gover
no e uma polfcla menos duvidosos do que 
nossas instituições".("Vendo Vozes: uma jor
nada pelo mundo dos surdos•, de Oliver 
Sacks"). 

Com o Projeto de Lei ora apresentado, que dis
põe sobre a Lfngua Brasileira de Sinais, os Surdos 
do Brasil terão sua lfngua e cultura reconhecidos, e 
não serão mais considerados apenas deficientes au
ditivos. Querem ser cidadãos que lutam por uma po
lftica educacional compatível com suas necessida
des, para uma plena integração no mundo dos ou
vintes. Sua aprovação significa o reconhecimento do 
direito de cidadania das pessoas surdas brasileiras. 

Ademais, a presente proposição estará em sine 
tania com a Constituição Federal, que garante igual-
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dade de oportunidades e condições nos seguintes 
artigos, entre outros: 

• Art. 5° Todos são iguais peránte a lei, sem 
distinção de qualquer natureza; 

• Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

XIV - proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; 

• Art. 208 - O dever do Estado com a educa
ção será efetivado medi .. hte a garantia de: 

III - atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

"A linguagem (de sinais) que usamos 
entre nós, sendo uma imagem fiel do objeto 
expresso, é particularmente apropriada para 
fazer nossas idéias acuradas e para ampliar 
nossa compreensão, levando-nos a formar o 
háMo da constante observação e análise. É 
uma linguagem vigorosa: transmite senti
mento e desenvolve a imaginação. N~hu
ma outra linguagem é mais apropriada para 
transmitir garandes e intensas emoções". 

Solicito seja parte integrante desta proposição, 
o anexo Parecer sobre a Lfngua de Sinais usada 
nos Centros Urbanos do Brasil, porque constitui im
portante documento para a compreensão da Lfngua 
de Sinais no Brasil. 

Sala das Sessões, 13 de )unho de 1996.- Se
nadora Benedlta da Silva. 

(As Comissões de Educação e de As
suntos Sociais, cabendo a esta última deci
são terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pro
jeto será publicado e remetido às Comissões com
petentes. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

OF.PSDB/001-a/96 Brasüia, 12 de junho de 1996 

Senhor Presidente, 

Com os meus cumprimentos, valho-me do pre
sente instrumento para indicar a Excelentfssima Se
nhora Senadora Regina Assumpção, do PTBIMG, 
para participar, como suplente, da Comissão do Cor
redor Centroleste. 

Certo de especial atenção de Vossa Excelên
cia, reitero protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, - Senador Sérgio Machado, 
Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência designa a Senadora Regina Assumpção 
para integrar, pelo PTB, a Comissão temporária, 
criada por intermédio do Requerimento n• 17/96, nos 
termos do expediente que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

São lidos os seguintes: 

Sr. Presidente do Congresso Nacional, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos 

regimentais e em substituição à designação dessa 
Presidência, indicar o Senador do PSDB que com
porá a comissão especial mista destinada a apreciar 
a seguinte medida provisória: 
MP N°1464 REED. MP N° 1416 Titular: Beni Veras 

BrasOia, 13 de junho de 1996. - Senador Sér· 
glo Machado, Lfder do PSDB. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos 

regimentais e em substituição à designação dessa 
Presidência, indicar o Senador do PSDB que com
porá a comissão especial mista destinada a apreciar 
a seguinte medida provisória: 
MP N• 1468 REED. MP N• 1420 SUplente: Jeffer
son Peres 

BrasOia, 13 de junho de 1996. - Senador Sér
gio Machado, Líder do PSDB. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos 

regimentais e em substituição a designação dessa 
Presidência, indicar o Senador do PSDB que com
porá a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória. 
MP N° 1.474 REED. MP N• 1.426 Suplente: Lúdio 
Coelho 

Brasnia, 13 de junho de 1996. - Senador Sér
gio Machado, Líder do PSDB. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos 

regimentais e em substituição a designação dessa 
Presidência, indicar o Senador do PSDB que com
porá a Comissão Especial Mista destinada a apre
ciar a seguinte Medida Provisória. 
MP N• 1.483 REED.MP N° 1.435 Tltular:Jeffer-
son Peres 

Brasnia, 13 de junho de 1996. - Senador Sér
gio Machado, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Esgo
tado o período destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 60, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 558, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 60, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do Parecer n• 312, de 
1996), que autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a prestar garantia à União no 
valor de vinte milhões de reais, em operaçõ
es de Crédito Rural Emergencial realizadas 
no âmbito do Programa Nacional de Fortale
cimento da Agricuttura Familiar- PRONAF. 

A Presidência esclarece ao Plené.rio que pode
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão do projeto. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Sns. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exerclcio, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 322, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 60, de 1996. 

A Comissão Dlretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 60, de 1996, que autori
za o Estado de Santa Catarina a prestar garantia à . 
União no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais), em operações de Crédito Rural Emergen
cial realizadas no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de junho de 
1996. - Teotônlo Vilela Filho, Presidente - Ney Sua&
suna, Relator - Emandes Amorim -Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N• 322, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Estado de Santa Catarina 
a prestar garantia à União no valor de 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
em operações de Crédito Rural Emergen
clal realizadas no ãmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultu
ra-PRONAF. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado de Santa Catarina autoriza

do, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Se
nado Federal, a prestar garantia à União nas opera
ções de Crédito Rural Emergencial concedidas a pe
quenos produtores rurais no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
PRONAF, no valor total de R$20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais). 

Parágrafo único. A garantia prevista no caput 
não será computada para efeito de cálculo dos limi
tes fixados no art. 4• da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal. 

-Art. 2° A operação de crédito de que trata esta 
Resolução obedecerá as seguintes condições: 

a) valor pretEndido: R$20.000.000,00 (vinte mi
lhões de reais); 

b) origem dos recursos: Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), condicionada à participação do 
Governo Estadual mediante assunção do risco finan
ceiro das operações até o montante de 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 

c) destinação dos recursos: custeio e manuten
ção dos pequenos produtores rurais e de suas famí
lias, atingidos pela estiagem que assolou o Estado 
de Santa Catarina no segundo semestre de 1995; 

d) agentE financeiro: Banco do Brasil SA., po
dendo valer-se do Banco do Estado para formaliza
ção das operações; 

e) condições de pagamento: três anos, com 
amortização de 50% (cinqüenta por cento) do saldo 
devedor em 31 de agosto de 1998 e, o restante, em 
31 de agosto de 1999. 

Art. 3° Esta autorização deverá ser exercida no 
prazo de duzentos e setenta dias, a contar da data 
de sua publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pa
recer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 62, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 559, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 62, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão do Parecer n• 314, de 
1996), que autoriza o Município do Rio de 
Janeiro (RJ) a celebrar operação de crédito 
externo, mediante a emissão de Fixed Rate 
Notes, no mercado internacional, no valor 
de cento e cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos destinados, exclusivamen
te, à redução da dívida mobiliária interna do 
Municlpio -LFTMRJ. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lida pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 323, DE 1996 
(da Comissão Diretora) 

Redação final do ProJeto de Resolu
ção n" 62, de I 996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 62, de 1996, que autori
za o Município do Rio de Janeiro (RJ) a celebrar 
operação de crédito externo, mediante a emissão de 
Rxed Rate Notes, no mercado internacional, no va
lor de US$ 150,000,000,00 (cento e cinquenta milhõ
es de dólares norte-americanos) destinados, exclusi-

vamente, à redução da dívida mobiliária interna do 
Município -LFTMRJ. 

Sala de Reunião da Comissão, em 13 da junho 
de 1996. -Teotónio Vilela Filho, Presidente - Ney 
Suassuma, Relator- Eduardo Supllcy- Emandes 
Amorim. 

ANEXO AO PARECER N• 323, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do ari. 46, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

Autoriza o Municfplo do Rio de Ja
neiro (RJ) a celebrar operação de crédito 
externo, mediante a emissão de Rxed 
Rate Notes, no mercado Internacional, no 
valor de US$150,000,000.00 (cento e cln
qüenta milhões de dólares norte-america
nos) destinados, exclusivamente, à redu
ção da divida moblllárla interna do Muni
cfplo - LFTNRJ. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Municlpio do Rio de Janeiro (RJ) au

torizado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, a celebrar operação de crédito 
externo, mediante a emissão de Fixed Rate Notes 
no mercado internacional, no valor de 
US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos) destinados, exclusiva
mente, à redução da dívida mobiliária interna do Mu
nicípio -LFTMRJ. 

Art. 2" A operação de crédito externo autoriza
da obedecerá as seguintes condições: 

a) emissor. Prefeitura do Municfpio do Rio de 
Janeiro(RJ); 

b) garantidor: não hfl; 
c) modalidade: Fixed Rate Notes; 
d) valor. US$150,000,000.00 (cento e cinqüen

ta milhões de dólares norte-americanos), equivalen
tes a R$146.110.000,00 (cento e quarenta e o~o mi
lhões, cento e dez mil reais) em 21 de março de 
1996; 

e) praza: três anos; 
t) coupon: até 10,125% a.a. (dez vírgula cento 

e vinte e cinco por cento ao ano) fixos (equivalente a 
400 basis points acima da US Govemment Treasur
ry Bond para o prazo de três anos, a ser fixada na 
data da colocação), incidente sobre o saldo devedor 
do principal a partir da data do ingresso dos recur
sos no País; 
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g) preço de emissão: mínimo de 99% (noventa 
e nove por cento) sobre o valor nominal, ou seja, de
ságio máximo ae 1% '(um por cento) sobre o valor de 
face; --

h) comissão do agente de lançamento: até 
0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) flat 
sobre o valor ingressado; 

. i) despesas gerais: limitadas a US$314,500.00 
(trezentos e quatorze mil e quinhentos dólares norte
americar.és); 

J) forma de colocação: pública; 
I) destinação dos recursos: exclusivamente 

para reduzir a dívida mobiliária interna do município 
do Rio de Janeiro(RJ); 

m) condições de pagamento: 
- do pn'ncipat em uma única parcela, ao final 

de trinta e seis meses contados da data do ingresso 
dos recursos no País; 

-dos juros: semestralmente vencidos; 
- da comissão do agente de colocação: simul-

taneamente à entrada das divisas no País; e 
- das despesas gerais: após emissão do Certi

ficado de Registro, mediante comprovação, devendo 
ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no ex
terior que só possam ser pagas em moeda estran
geira; 

Art 3° Esta autorização deverá ser exercida no 
prazo de duzentos e setenta dias, a contar da publi
cação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - o pare
cer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 59, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 566, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 59, de 1996 {apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão do Parecer n• 311, de 

1996), que autoriza o Estado de São Paulo a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de São Paulo - LFTSP, cujos recursos se
rão destinados ao giro da dívida mobiliária do 
Estado, vencível no primeiro semestre de 
1996. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

PARECER NO 324, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Profeta de Resolu
ção n" 59, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 59, de 1996, que autoriza 
o Estado de São Paulo a emitir Letras Rnanceiras do 
Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, cujos recur
sos serão destinados ao giro da dívida mobiDária do 
Estado, vencível no primeiro semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de junho 
de 1996. - Teotonlo VIlela Filho, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator- Eduardo Supllcy - Emendes 
Amorim. 

ANEXO AO PARECER NO 324, DE 1996 
. Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 

eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RES_Ot,UÇÃO NO' , DE 1996 

Autoriza o Estado de São Paulo a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo - LFTSP, cujos re
cursos serão destinados ao giro da dívi
da mobillárla do Estado, venclvel no pri
meiro semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Ar!. 1° É o Estado de São Paulo autorizado, 

nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado 
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Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo - LFTSP. cujos recursos serão 
destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1996. 

Art. 2' A emissão devetá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos lftulos a serem substitu idos. atualizados nos 
termos do § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, deduzida a paroela de 2% 
(dois por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n' 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: de até cento e vinte meses; 
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real) - SELIC; 
R$ 1.000,00 (um mil reais) - CETIP: em decor-

rência desse valor de P.U. as quantidades serão di
vididas por 1.000 (um mil), de forma a adequar o va
lor financeiro de colocação; 

f) características dos tíllllos a setem sWstitufdos: 

IDulo 

521825 

525000 

Vencimento Quantidade 

15-6-1996 44.478.649.496 
encontram-se regis
trados no SELIC. 

15-6-1996 148.878.805 
encontram-se regis
trados no SELIC 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem substituídos: 

Vencimento 
17-6-1996 15-6-2001 

17-6-1996 15-6-2001 

IDu!o 
521824 17-6-1996 

a serem 
registrados 
no SELIC 

521824 17_-6-1996 
a serem re

gistradas 
noCETIP 
por se tra
tarem de tí
tulos emiti-

dos para pa
gamentos 

de precatórios 
judjçjajs 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas nos termos da Resolução n• 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

I) autorização legislativa: Lei n• 5.684, de 28 de 
maio de 1987, e Decreto n• 29.526, de 18 de janeiro 
de 1989. 

Art. 3' Esta autorização devetá ser exercida no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias, a contar 
da publicação desta Resolução. 

Art. 4' Esta Resolução entra em v\gor na data 
de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pa
recer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

· · O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 4: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 63, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 567. de 1996r 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 63, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Ec;onômlcos 
como conclusão do Parecer n• 315, de 
1996), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir Letras Rnancei
ras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul - LFTRS, cujos recursos serão destina
dos ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, 
vencível no 2" semestre de 1996. 

A Presidência esclarece aos Srs. Senadores 
que poderão ser oferecidas emendas à proposição 
até o encerramento da discussão. · 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
1' Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N' 1-PLEN 

A alínea a do art. 2• passa a ter a seguinte re
dação: 

Art 2' .................................................. . 
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a) quantidade: a ser definida na data 
de resgate dos títulos a serem substitufdos, 
atualizados nos termos do § 7° do art. 16 da 
Resolução n• 69, de 1995, equivalente a ío
lagem de 100% de sua dívida mobiliária 
vencível no segundo semestre de 1996; 

Justificação 

A presente Emenda tem como finalidade res
taurar o tratamento dispensado pelo Senado Federal 
a diversas Unidades da Federação, a despeito da 
posição adotada pela Comissão de Assuntos Econó
micos de exigir o resgate de pelo menos dois por 
cento dos títulos a serem substituídos. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1996. - Se
nador Pedro Simon. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para 
emitir parecer.) - Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, estamos aqui fazendo a rola
gem da dívida dos Estados dentro de um padrão e 
de um critério que me parecem de absoluto equilí
brio, bom-senso e justiça. Não se procura privilegiar 
este ou aquele Estado. O critério que tem sido ado
lado é a capacidade de pagamento. 

Não há dúvida nenhuma de que, se não respei
tássemos minimamente esse critério, estrangularía
mos a ação dos Governadores. Vejo que a Comis
são de Assuntos Económicos adotou um padrão uni
forme de buscar uma certa equalização. 

No caso, por exemplo, de São Paulo, cuja divi
da também está sendo rolada, o Banco Central de
monstra claramente que a capacidade de pagamen
to daquele Estado é sobre 88%, ou seja, São Paulo 
poderia amortizar o principal em 12%. E a nossa Co
missão de Assuntos Econàlnicos concluiu que pode
ria chegar a 2%. Note-se a proporção de 12% para 
2%. No caso do Rio Grande do Sul, o Banco Central 
demonstra que há capacidade de 96%, ou seja, 4% 
é o que o Rio Grande do Sul poderia pagar. São 
Paulo conseguiu reduzir de 12% para 2%, o Paraná . 
- o Senador Os mar Dias relatou a matéria - compe
tentemente obteve para o seu Estado uma solução 
excelente e proporcionalmente talvez melhor do que 
aquela que estamos pedindo para o Rio Grande do 
Sul. No parecer referenciado do Banco Central há 
uma constatação de que o índice encontra-se dentro 
dos limites, preconizando que o Esli!dO do Paraná 
possui margem de resgate de 48,47%. Portanto, foi 
indicado percentual de 51 ,3% para eventual rola
gem. De 51,53% foi reduzido para 2%. Aí há duas 
coisas extraordinárias: a situaçao favorabilíssima do 
Estado do Paraná e a grande redução estabelecida 

na su_;;~_mlagem- de 51,53% para 2%. O Rio Grande 
do Sul está pedindo redução de 96,4% para zero, o 
que me parece proporcionaln .ante adequado àquilo 
que foi dado aos demais Estados. 

· Sr. Presidente, ao relatar este projeto, cujo pa
recer é favorável, também emito parecer favorável à 
emenda do Senador Pedro Simon, que estabelece 
no art. 2°, alfnea a, a quantidade a ser definida na 
data de resgate dos tftulos a serem substituídos, 
atuallzados nos tr>'mOs do § 70 do art. 16 da Resolu
ção n• 69, de 1995, equivalente à rolagem de 100% 
de sua dívida mobiliária, vencível no segundo tri
mestre de 1996. 

O parecer, portanto, é favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pa

recer do nobre Senador José Fogaça conclui favora
velmente. 

Discussão em conjunto do projeto e da emen
da, em turno único. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior para 
discutir. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o projeto de resolução que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul, cujos recursos serão destinados ao 
giro da dívida mobiliária do Estado, vencfvel no se
gundo semestre de 1996, é um desses projetas que 
têm merecido aprovação do Senado Federal sem 
maiores questionamentos. Em alguns casos, como o 
de Minas Gerais, o Senado aprovou a rolagem de 
1 00% da dívida. 

Exercendo a Uderança do PMDB nesta tarde 
no Senado Federal, manifesto o nosso apoio ao pro
jeto e à emenda do Senador PedroSimon, que pro
põe que a rolagem da dívida aconteça em relação 
ao montante de 1 00%. Essa é a manifestação da 
Bancada do PMDB 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A ma
téria continua em discussão. 

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão, passa-se à votação do 
projeto, sem prejuízo da emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à votação da emenda. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada .. , 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo redação final que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 325, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 63, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 63, de 1996, que autori
za o Estado do Rio Grande do Sul a emitir, Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul (LFTRS)cujos recursos serão destinados ao giro 
da divida mobiliária do Estado, venclvel no segundo 
semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de junho 
de 1996. - Teotõnio Vilela Filho, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Ernandes Amorim - Eduar
do Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N• 323, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a emHir Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio Grande do Sul -
LFTRS, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobilláríd do Estado 
vencível no segundo semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ° É o Estado do Rio Grande do Sul autori

zado, nos termos da Resolução n° 69, de 1995, do 
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), cu
jos recursos serão destinados ao giro da dívida mo
biliária do Estado, vencível no segundo semestre de 
1996. 

Art. 2° A emissão deverar ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 7° do art. 16 da Resolução n° 69, de 
1995, do Senado Federal, equivalente à rolagem de 

100% (cem por cento) de sua divida mobiliária ven
clvel no segundo semestre de 1996; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-lei n° 2.376, 
de 25 de novembro de 1967; 

d) prazo: de até sete anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (um real) - SEUC; 
R$1.000,00 (um mil reais)- CETIP, em conse-

qüência de cujo valor de P.U. as quantidades serão 
divididas por 1.000 (um mil), de forma' a adequar o 
valor financeiro de colocação; 

f) características dos tl1ulos a serem substituí
dos, que se encontram registrados no SEM/C: 

Titulo Vencimento Ouantlda!le 

532545 15-8-96 3.232.197.670 
532555 15-8-96 2.064.168.909 
535000 15-8-96 2.207.771 
532555 15-11-96 5.184.819. 795 
534000 15-11-96 1 000 000 000 

g)previsão de colocação e vencimento dos tftu
los a serem emitidos: 

Colocação 
15.8.1996 
18.11.1996 

Venclmentg 

15.8.2001 
15.11.2001 

Título 

531826 
531823 

a serem registrados no SEUC· 

pata-Base 

15.8.1996 
18.11.1996 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15.8.1996 15.8.2001 531826 15.8.1996 
a serem registrados no CETIP, por se tratarem de tftu
los emjtjdos para pagamento de precatórios judicjajs· 

h) forma de colocação: através de oferta públi
ca, nos termos da Resolução n° 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n°s 6.405 e 
8.222, de 15 de dezembro de 1972 e 15 de feverei
ro de 1989, respectivamente, e Decreto n° 36.348, 
de 8 de dezembro de 1995. 

Art. 3° Esta autorização deverá ser exercida no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias, a contar 
da publicação desta Resolução. 

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pa-
recer é favorável. · · · · 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
. · gime de urgência; passa-se à imediata apreciação 

da redação final. 
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Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

. A matéria vai a promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - Item 5 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nli 64, OE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 568, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 64, de 1996 (apresentado 
pela· Comissão de Assuntos Econõmlcos 
como conclusão dó Parecer n• 316, de 
1996), que autoriza a alteração do item 'g' 
do art. 2• da Resolução n• 53, de 27.10.95, 
do Senado Federal, que autorizou a Prefei· 
tura Municipal de Guarulhos (SP} a emitir, 
através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Município de Guarulhos- LFTMIGRS, 
cujos recursos serão destinados à liquida· 
ção de precatórios judiciais pendentes, de 
responsabilidade daquele Municfplo. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão se oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão. 
Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miran-

da. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB·AM. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, essa matéria foi apreciada 
pela Comissão de Assuntos Económicos há pratica
mente quatro meses e foi aprovada. 

Venceu o prazo para emissão das letras finan
ceiras. A Prefeitura de Guarulhos apresentou a reno
vação junto ao Banco Central, que deu parecer favo
rável. A matéria também recebeu parecer favorável 
da Comissão, foi submetida à votação na última reu
nião, sendo-lhe dada urgência urgentfssima, inclusi
ve pelo Jfder do meu Partido e dos demais partidos 
que apóiam o Governo. 

Peço, portanto, aos Srs. Senadores que votem 
favoravelmente, porque se trata apenas de prorroga
ção para a emissão, uma vez que a Prefeitura de 
Guarulhos ainda não tinha agente financeiro. Hoje, já 
tem e portanto já está pronta para lançar os tftulos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conti
nua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo redação final que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercfcio, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte parecer: 

PARECER N° 326, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 64, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 64, de 1996 que autoriza 
a alteração do item g do art. 2" da Resolução n• 53, 
de 27 de outubro de 1995, do Senado Federal, que 
autorizou a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Municfpio de Guarulhos LFTM/GRS, cujos re
cursos serão destinados a liquidação de precatórios 
judiciais pendentes de responsabilidade daquele 
Municfpio. 

Sala de Reuniões, da Comissão, 13 de junho 
de 1996. - Teotonlo Vilela Filho, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator- Ernandes Amorim -Eduardo 
Supllcy. 

ANEXO AO PARECER N° 326, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza a alteração do Item g do arL 
2" da Resolução n• 53, de 27 de outubro 
de 1995, do Senado Federal, que autori
zou a Prefeitura Municipal de Guarulhos 
(SP) a emitir, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Município de Gua
rulhos- LFTMIGRS, cujos recursos serão 
destinados a liquidação de precatórlos 
Judiciais pendentes, de responsabilidade 
daquele município. 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1' O item g do art. 2' da Resolução n' 53, 
de 27 de outubro de 1995, do Senado Federal, pas
sa a ter a seguinte redação: 

"g) previsão de colocação e vencimentos dos 
tnulos a serem emitidos: 

Vencimento Data-Base Título Quantidade 
·.: ,_ 

3Q.o6-1997 3Q-6-1995 p 4.506.160 

3Q-6-1998 30-6-1995 p 10502.05;3 

3Q-6-1999 3Q-6-1995 p 3.004.106 

3Q-6-2000 3Q-6-19S5 p 6.608.213 

Total 15.020.532" 

Art. 22 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pa
recer é favorável. 

Aprovado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Substi
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena
do n• 57, de 1991 (n' 4.401/94, naquela 
Casa), de autoria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre o exercfcio da profissão de 
Técnico em Turismo, tendo 

Parecer, sob n' 286, de 1996, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável, com requeri

mento de destaque que apresenta. 
Discussão do subst~utivo em turno único. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Passa-se à votação. 
A Presidência esclarece que, nos termos do 

art. 287 do Regimento Interno, o substitutivo da Câ
mara a projeto do Senado será considlimdo série de 
emendas e votado separadamente, por artigos, pa
rágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondên
cia ao do projelo emendado, salvo aprovação do re-

querimento para votação global ou de grupos do dis
positivo. 

Sobre a mesa, requq_rlmento que será lido pelo 
Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 578, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento 

Interno, a votação em globo do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1991 (n' 
4.401/94, naquela Casa), de autoria do Senador 
Marco Maciel, que dispõe sobre o exercfcio da pro

:Jissão de Técnico em Turismo. 
Sala das Sessões, 13 de junho de 1996.- Se

nador Bello Parga. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será 

cumprida a deliberação do Plenário. 
Sobre a mesa, requerimento de destaque que 

será lido pelo Sr. 12 Secretário, em exercfcio, Sena
dor Bello Barga. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 579, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 300, XV, combinado com o 

art. 312, alfnea b, do Regimento Interno, requere
mos destaque, para votação em separado, da ex-

. pressão "ou" do termo "e/ou", constante dos incisos I 
e VIII do art. 4' do SubstitutiVo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado n' 57, de 1991, a fim de ser ex
clufda do texto. 

Sala de Reuniões, 13 de junho de 1996 - Bani 
Veras, Presidente - Bello Parga, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Apro
vado o requerimento, a matéria será apreciada opor
tunamente. 

Votação em globo do substitutivo, ressalvado o 
destaque. 

_ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Votação da expressão "ou" do termo "e/ou", 

constante dos incisos I e VIII do art. 4' do Substituti
vo. (Pausa.) 

Rejeitada, a referida expressão fica exclufda do 
texto da proposição. 

A matéria vai à Comissão Oiretora para reda
ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 7 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 28, de 1996 (n' 
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1.786/96, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que acrescenta 
parágrafo ao art. 2• da Lei n• 9.114, de 17 
de outubro ele 1995, que dispõe sobre a 
transferência de Oficiais entre os diversos 
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 274, de 
1996, da Comissão 

' de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, "d", do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 28, DE 1996 
( n• 1. 786/96 na Casa de origem ) 

( De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Acrescenta parágrafo ao arl2" da 
Lei n• 9.114, de 17 de outubro de 1995, 
que dispõe sobre a transfarêncla de Ofi
ciais entre os diversos Corpos e Quadro 
de Oficiais da Marinha e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 2• da Lei n• 9.114,de 17 de outu

bro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo: 

Art. 2"·······---····--··--···---·---·--··-· 

§ 4° O procedimento previsto no caput 
deste artigo não será aplicado às transferên
cias autorizadas até 31 de dezembro de 
1996, sendo os oficiais posicionados, no 
Corpo e Quadro de destino, considerando
se o tempo no posto de que dispunham no 
Quadro de origem. 

Art. 2" Esta lei entre em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 8: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 138, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Ola, nos termos do 

Requerimento n" 311, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 138, de 1995, de auto
ria do Senador Humberto Lucena e outros 
Srs. Senadores, que cria área de livre co
mércio no Município de Cabedelo, no Esta
do da Paralba, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plená
rio, Relator: Senador Valmir Campelo, em 
substituição à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

Ao projeto foram não oferecidas emendas, nos 
termos do Art. 235, 11, "d" do Regimento Interno. 

Passa-se a discussão. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humber

to Lucena. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 

discutir. Sem revisão do orador.i - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, apresentei este proejto em 
1995, criando uma área de livre comércio na Cidade 
de Cabedelo, na Paralba. Ainda em dezembro de 
1995, o Conselho da Sudene, do qual são membros 
todos os Governadores de Estado da região, além 
dos representantes de vários Ministérios, aprovou 
um documento, por unanimidade, sob o tftulo "Pacto 
no Nordeste - Ações estratégicas para um saHo no 
desenvolvimento regional", onde se lê, entre outras 
sugestões, uma que é justamente pertinente à insta
lação, na região, de Áreas de Livre Comércio. 

"I) Áreas de Livre Comércio - As 
Áreas de Livre Comércio de Importação e 
Exportação (ALC) representam outro instru
mento, voltado para o setor privado, poden
do ser, seletivamente, adotado no Nordeste. 
Tais áreas, dotadas de regime fiscal espe
cial, são estabelecidas com a finalidade de 
promover o desenvolvimento de regiões. 

. j) Promoção de Negócios e Investi
mentos - Na medida em que o mOdelo de 
desenvolvimento que o Pais vem perseguin
do enfatiza a crescente participação da ini
ciativa privada, até mesmo em segmentos 
privativos no setor público, é indispensável a 
criação de um mecanismo institucional de 
coordenação dos estorços destinados: a: {I) 
identificar oportunidades de negócios e in
vestimentos, mediante a realização de estu
dos e pesquisas sócio-econõmicos; (11) ela
borar esforços ou perfis de projeto, visando 
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o aproveitamento de tais oportunidades; (III) 
difundir e promover, junto a possíveis em
preendedores nacionais e estrangeiros, as 
oportunidades identificadas e os perfis de 
projetas elaborados; (IV) divulgar os disposi
tivos jurídicos que normalizam e disciplinam 
as atividades económicas, objeto de presumi-

. vel interesse dos empresários, inclusive esta
belecendo incentivos e desincentivas para 
as condições operacionais a serem ofereci
das aos agentes económicos interessados, 
valendo destacar captação e gestão dos 
recursos financeiros, de origem pública e 
privada nacional e estrangeiro ou internacio
nal. 

Nos termos da legislação vigente, a 
entrada de produtos estrangeiros, nessas 
áreas, faz-se com a suspensão dos Impos
tos de Importação e sobre Produtos Indus
trializados, quando destinados a: (I) consu
mo interno na área; (11) beneficiamento de 
matérias-primas na área; (III) agropecuária 
e a piscicultura; (IV) instalação e operação 
de atividades turísticas e serviços de qual
quer natureza; (V) estocagem para a co
mercialização; (VI) atividades de constru
ção e reparo navais; (VIl) industrialização 
de outros produtos, em seu território, con
siderando-se a vocação local e a capaci
dade de produção já instalada na região; 
(VIII) estocagem para reexportação. 

As ALC são instituídas por lei do 
Congresso, regulamentadas por decreto, 
já tendo sido criadas sete, todas elas loca
lizadas na Norte do País, a saber: (I) Ama
zonas (ALC de Tabatinga); (11) Rondônia 
(ALC de Guajará-Mirim); (III) Roraima 
(ALC de Paracaima - ALC de Bonfim); (IV) 
Amapá (ALC de Macapá/Santana); (V) 
Acre (ALC de Brasiléia/Epitaciolãndia - Co
pija - ALC de.Cruzeiro do Sul). Essas árgas 
têm promovido surtos de desenvolvimento, a 
partir das atividades comerciais incentiva
das, provocando, em conseqüência, aumen
to de investimentos públicos e privados. Na 
ALC de Guajará-Mirim - Rondônia, por 
exemplo, entre 1994 e 1995, houve um au
mento de lP I e Imposto de Importação da or
dem de 173%, enquanto o ICM teve um au
mento de 264%. 

Acredita-se que poderiam ser criadas 
duas a três Áreas de Uvre Comércio no Nor-

deste, com o objetivo de dinamizar sub
áreas, contribuindo para a redução dos de
sequilfbrios intra-regionais. 

Ressane-se que as Áreas de Livre Co
mércio teriam que ser institu idas por lei fe
deral e dotadas de incentivos fiscais, como 
os da Suframa, com autorização, no seg
mento industrial, para processamento ape
nas de matérias-primas locais". 

Portanto, Sr. Presidente, V. Ex", Senador Ney 
Suassuna, que, no momento, eventualmente, presi
de a nossa sessão, e que foi o Re.lator da matéria, 
sabe melhor do que ninguém o que significará a 
criação dessa Área de Livre Comércio no Município 
de Cabedelo, como mais um instrumento para o de
senvolvimento regional do Nordeste, particularmente 
da Paraíba. 

Digo isso, Sr. Presidente, porque ninguém 
mais do que eu, como Líder do PMos· nesta Casa 
por vona de 1992, desdobrou-se para melhorar a si
tuação da Zona de Livre Comércio de Manaus, que 
é um exemplo a ser seguido por todas as demais e 
que, por isso mesmo, foi institucionalizada em boa 
hora pelo Senador Bernardo Cabral, na Constituição 
de 1988, como Relator da Assembléia Nacional 
Constituinte. 

Espero e confio na aprovação deste projeto 
pelo Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conti

nua em discussão o projeto. (Pausa.) 
O SR. JEFFERSON PÉRES • Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conce

do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, não discuto o mérito da pro
posição, uma vez que Áreas de Livre Comércio es
tão sendo criadas em vários Estados. Não há por 
q_u_e a,_ P<!rnít)1! ser privada da criação dessa institui
ção que pode ser de grande efe~o à economia da
quele Estado. 

Mas tenho um reparo a fazer ao art. 3°: 
"Fica o Poder Executivo autorizado a 

adotar, em noventa dias, as providências 
necessárias .•. • 

Sr. Presidente, salvo se o engano for meu, pa
rece-me que há um equívoco. Entendo que seja me
ramente autorizativo, porque implica em despesas 
para o Executivo; não poderia ser imperativo. Mas 
só cabe fixação de prazo quando é obrigatório. Sen-
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do autorizativo, parece-me que não caberia fixar o 
prazo de 90 dias, até porque teria o efeito contrário 
ao pretendido. Como está - "fica autorizado a adotar 
em 90 dias• -, se não se a dotar em 90 dias, cai a au
torização. 

Salvo melhor juizo, o melhor seria suprimir o 
prazo: "Fica autorizado a adotar as providências. • 

. É a observação que gostaria de fazer, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney .cSuassuna) - A 
Mesa informa que, lamentavelmente, não cabem 
mais emendas. O projeto terá que ser votado como 
está. 

Continua em discussão o projeto. 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem V. 

Ex" a palavra. ~ 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
eminente Senador Humberto Lucena, em boa hora -
o que, aliás, é uma constante em sua atuação -, 
lembra o seu Estado. Apresentou um projeto cujo 
caput do art. 1° diz o seguinte: 

"É criada no Municfpio de Cabedelo, 
Estado da Paraiba, área de livre comércio 
de importação e exportação, sob regime fis
cal especial, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da região." 

O que S. Ex" comprova no seu projeto? Disse 
que já existe no Município de Bonfim, Estado de Ro
raima, uma Área de Livre Comércio, e quer, portan
to, viabilizar o desenvolvimento de uma região na 
qual as possibilidades de sobrevivência humana re
sidem, basicamente, nas mãos do Estado. E se re
porta à Lei n• 8.256, de 25 de novembro de 1991, 
onde se nota a criação das Áreas de Livre Comércio 
nos Municípios de~Paracaima e Bonfim 

Quero destacar, Sr. Presidente, que a proposi
ção sOb análise andou bem quando colocou, no art. 2": 

• Aplicam-se à Área de Livre Comércio 
de Cabedelo as disposições constantes na 
Lei n• 8.256, de 25 de novembro de 1991." 

Por que andou bem? Com isso, como tanto a 
área de Paracaima como a de Bonfim estão situadas 
na Amazônia, S. Ex1 fez remissão à Lei n• 8.256, 
porque deseja fazer a restrição ao que não seja es
pecífico da legislação. Assim, as normas e procedi
mentos administrativos da região Amazónica e de 
sua inserção no sistema da Zona Franca de Manaus 
e da Suframa passam a ser condutores do processo. 

Vejo que o projeto recebe não somente a assi
natura do seu proponente, como também a do Sena
dor Ney SuW>suna, que preside a sessão, e a do Se
nador Ronaldo Cunha Uma. 

Afora a minha posição, que é absolutamente 
favorável, queria juntar-me à achega que trouxe o 
eminente Senador Jefferson Péres. Nem digo que S . 
Ex" se antecipou a mim porque isso é uma regra na 
sua atuação. 

Em verdade, Sr. Presidente, ou se determina 
que seja feito em 90 dias ou se autoriza sem o pra
zo. Talvez, mediante um destaque apresentado pelo 
eminente Senador Jefferson Péres e por mim - S. 
Ex" está me autorizando -, possamos alterar o texto, 
para que o mesmo fique dentro de boa técnica legis
lativa. 

Com isso, cumprimentamos os representantes 
do Estado da Paraiba. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conti
nua em discussão o projeto. 

O SR. NABOR JUNIOR • Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem V. 
Ex" a paiavra. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, temos acompanhado a evolução 
das áreas de livre comércio onde elas estão funcio
nando até o presente momento. Apesar de já terem 
sido criadas seis áreas de livre comércio - duas no 
Acre, duas em Roraima, uma no Amapá e uma em 
Rondônia -, no momento, funcionam apenas a de 
Guajará-Mirim", em Rondônia, e a de Macapá, San
tana, (?) no Estado do Amapá. 

As do Acre estão em vias de implantação. Já 
tenho manifestado aqui, da tribuna do Senado Fede
ral, a minha estranheza pelo retardamento na im
plantação das áreas de livre comércio de Basiléia •, 
Epitaciolãndia e Cruzeiro do Sul. 

Tenho também acompanhado o trabalho da 
Senadora Marluce Pinto reivindicando a implantação 
das áreas de livre comércio do seu Estado. 

Mas o fato é digno de registro, até para ilustrar 
a necessidade da criação de novas áreas de livre 
comércio, como é o caso desse projeto de autoria da 
Bancada da Paraiba, tendo como primeiro subscritor 
o Senador Humberto Lucena. 

Nos Estados onde foram criadas, tendo sido 
instaladas e estando em funcionamento, essas 
áreas de livre comércio, promoveu-se o desenvolvi
mento eoonômico e social, porque se deu oportuni
dade às empresas locais de intensificarem as suas 
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atividades, de abrirem novas perspectivas de empre
go para as suas populações e também de atraírem ca-

' pitais de fora. Guajará-Mirim, por exemplo, uma pe
quena cidade do interior de Rondônia, segundo infor
mações que temos, já propiciou a implantação de mais 
de sessenta novas empresas em seu Município. 

Por essa razão, entendendo que também a ci
daqe de Cabedelo, um porto marítimo da Paraíba, 
tem todas as condições para implantar e fazer fun
cionar satisfatoriamente a área de livre comércio 
proposta pelo projeto do Senador Humberto Lucena, 
com o apoio de V. Ex' e do Senador Ronaldo Cunha 
Lima, manifestamos a nossa aprovação e encami
nhamos a votação favorável ao referido projeto. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem V. 
Ex• a palavra. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, re
firo-me a esse projeto quanto ao problema de Guaja
rá-Mirim, cidade do Estado a que pertenço. 

Seria importante - evidentemente, votarei a favor 
desse projeto ora em discussão -, que os repre
sentantes do Estado da Paraíba verificassem a situa
ção de Guajará-Mirim, porque, ao formarem aquela 
área de livre comércio, não deram a liberdade aos co
merciantes e, por um controle de cota de R$50 mil por 
ano, querem que empresários desenvolvam uma área. 

Por isso, é importante que, ao se criar qualquer 
uma outra área de livre comércio, tenha-se atenção 
com os problemas de Guajará-Mirim, em Rondônia, 
que deseja crescer, mas que está peado pelos inte
resses de outros Estados ou de alguns selares do 
Governo, que não deram liberdade necessária aos 
empresários que querem desenvolver, que têm re
cursos. Inclusive empresários de fora, que querem 
aplicar capital em nosso Estado ou em nosso Pafs, 
não têm oportunidade de fazê-lo, em razão da buro
cracia que existe com respeito à criação dessas 
áreas de livre comércio. 

Por isso, é importànte que os colegas, repre
sentantes da Paraíba, verifiquem que Guajará-Mirim 
ainda não se desenvolveu em toda a sua plenitude 
por causa de determinados emperramentos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conti
nua em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

t lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 580, DE 1996 

Sr. Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da expressão •em noventa dias", constante do 
art. 3° do PLS n• 138195. 

Sala das Sessões, 13 de junho de W96.- Ber
nardo Cabral - Jefferson Peres.. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em vo
tação o requerimento que acaba de ser lido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o projeto, sem a parte destacada, 

que será votada oportunamente. 
. O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr. 

Presrdente, o PFL recomenda o voto "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os Srs. 

Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a parte destacada. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente, 

o PFL recomenda o voto "sim". 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Rejei-

tada. . 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 9: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 296, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Requerimento n• 309, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 296, de 1995, de auto
ria do Senador Júlio Campos, que altera dis
positivos da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977, estendendo o direito à participação 
em atiVrdades de estágio, tendo 

Parecer favorável, proferido-em plená
rio, Relator: Senador Lauro Campos, em 
substituição à Comissão de Educação. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, inciso 11, alínea "d", do Regimen
to Interno. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 581, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea "c", do artigo 279 do Re

gimento Interno, requeiro o adiamento da discussão 
do Projeto de Lei do Senado n• 296, de 1995, que 
altera dispositivos da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977, estendendo o direito à participação em ati
vidades de estágio, a fim de que a mesma seja feita 
na sessão de 22 de agosto de 1996. 

Justificação 

Tendo em vista a tramitação na Câmara dos 
Deputados do Projeto de lei n• 1.335, de 1995, de 
autoria do Deputado Belo Mansur, que disciplina 
melhor as relações de Regime de Trabalho Educati
vo, contemplando ainda, as diretizes do Ministério 
do Trabalho no que tange às relações que vierem a 
ser estabelecidas entre empresas e adolescentes, 
resolvemos solicitar o adiamento da discussão do 
presente projeto, para que o Senado Federal possa, 
oportunamente, fazer um amplo estudo sobre o as
sunto. 

Sala das Sessões, em 13 de junho de 1996.
Elcio Alvares - Valmlr campelo - Romeu Tuman 
- Edson Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A ma
téria volta à Ordem do Dia na data estabelecida pelo 
Plenário. 

Fazemos o registro de que nas galerias encon
tram-se os garimpeiros do Sindicato dos Garimpei
ros de Serra Pelada, que já tiveram uma audiência 
com o Presidente desta Casa, Senador José Sar-
ney. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 10: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 313, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Recurso n• 4, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 313, de 1995, de auto
ria do Senador Júlio Campos, que regula
menta o uso da língua vernácula, para deno
minações de estabelecimentos industriais, 
comerciais e de serviços e dos seus produ
tos e dos respectivos manuais de instruçõ
es, guias de informações, mapas, cartas, fo
lhetos, letreiros, painéis e toda e qualquer 
modalidade de informação destinada ao 
consumidor brasileiro, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plená
rio, Relator: Senador lris Rezeolde, em subs
tituição ã Comissão de Educaçãc.. 

Ao parecer não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art 235, inciso 11, alínea "e", do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 582, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão sobre o 
PLS n• 313, de 1995, para que seja ouvida a Comis
são de Assuntos Económicos. 

Justmcação 

O PLS n• 313195,dispõe sobre o uso da I fngua 
vernácula em denominações como estabelecimen
tos industriais, comerciais e de serviços, e seus res
pectivos manuais de instrução e outras iniciativas 
equivalentes; estabelece taxas a serem cobradas no 
registro de quaisquer produto, afora taxas inerentes 
a esse tipo de processo; bem como, taxas para vei
cular propaganda através dos meios de comunica
ção; definindo, ainda, a destinação dos recursos ar
recadados. Outro item que merece maior discussão 
é quanto às restrições no uso da língua vernácula, 
que não está mencionada questões como o envolvi
mento do Brasil no Mercosul. Estes e outros itens 
importantes nos levam a sugerir que a discussão se 
dê mais detidamente a nível de Comissão, no caso a 
de Assuntos Econõmicos, face a vizinhança das 
questões culturais com as econõmicas que se apre
senta no respectivo projeto. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Liderança do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em vo
tação o requerimento. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem V. 
Ex" a palavra, por cinco minutos. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eis ar um projeto 
extremamente interessante e de difícil deliberação. 

O Pais vive uma formidável desnacionalização 
da sua cultura, exatamente num momento em que 
essa mesma cultura se afirma por vários outros ca
minhos. 
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É um velho hábito brasileiro, desde os tempos 
da formação francesa - anterior à formação norte
americana, que caracteriza a era do rnarketing -, 
uma certa submissão, uma certa reverência ao ele
mento estrangeiro, em todos os sentidos: nos hábi
tos, nos gostos, na cultura. A própria educação bra
sileira, durante muitos anos, foi toda montada na 
educação dos clássicos franceses. A era mercadoló
gica invadiu esse território e trouxe uma caracterfsti
ca de universalidade, que é extremamente complex~ 
para a compreensão da média das pessoas: de um 
la~?. sem dúvida, ela expulsa todas as formas ver
náculas tradicionais; e, de outro lado, coloca uma si
tuação nova, qual seja, a de um mundo internacional 
no qual cada vez mais os povos se conhecem, e se 
conhecem através da incorporação do seu idioma. 

É muro) interessante, porque há pressão dos 
fatores exógenos, de fora para dentro, que acompa
nham o processo econOmico, e há pressão dos fato
res endógenos, de dentro para fora, que buscam a 
resistência do idioma vernáculo em vários pafses. 

Portugal dá-nos um exemplo curioso dessa re
sistência. Portugal aportuguesa todas as palavras: 
Moscou é Moscova, équipe (do francês) é equipa, e 
a mais interessante delas: Leipzig, a cidade alemã, é 
Upsia. Portugal, porém, obteve essa firmeza na de
fesa do idioma pátrio ao tempo da ditadura, o que 
mestra que, paradoxalmente, a democratização da 
contemporaneidade, da certa maneira, é hostil à resis
tência vernácula dos povos. Não apenas no Brasil, 
porque o mundo, cada vez mais, se internacionaliza. 

O Brasil possui uma forma curiosa de absorção 
dessa linguagem estrangeira. O Brasil incorpora e, 
de certa forma, dilui. É uma lorma muito brasileira de 
operar, sobretudo, o que nos invade. O Mebol é um 
exemplo excelente. Ao mencionar a palavra futebol, 
já estou a dizer uma palavra brasileira, advinda de 
um termo estrangeiro, football. O nosso brilhante 
Rivelino pronuncia "futebol', na pronúncia paulista 
tão caracterfstica dessa palavra. Mas, seja o 'fute
bol' do Rivelino, seja a pronúncia 'foatball', expres
são com a qual nos brindaria o nosso nobre Senador 
Bernardo Cabral, um purista do idioma inglês, seja 
'futibol', como diz o carioca, o futebol já é palavra 
vernácula, já está nos dicionários consagrados. 

Sou do tempo do center-half, do back e do 
'half direito', como o Senador Bailo Parga, porque 
vimos várias dessas expressões serem incorporadas 
à vida brasileira e se transformarem nas palavras do 
vernáculo, como hoje são palavras vernáculas aque
las oriundas, por exemplo, das váriàs civilizações 
que nos ajudaram na construção deste Pafs. 

Há inúmeras palavras árabes no idioma portu
guês, há inúmeras palavras francesas já adaptadas 
definit:vamente ao idioma português, de modo que 
nem mais consideramos galicismo quando as utiliza
mos. Essas palavras são, portanto, parte integrante 
do nosso idioma, como, por exemplo, o 'celular", 
que neste instante soa, a colocar a ditadura da mídia 
sobre o nosso tempo. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, estamos diante de um projeto de diffcil concep
ção e tessitura, porque a pergunta que cabe é a se
guinte: como chamar esse processo avassalador? 
De destruição? Não sei. De transformação? Talvez. 
De ampliação do idioma? Quem sabe! 

Esse processo avassalador não será resolvido 
com lei - lamentavelmente até, talvez. Se fosse pos
sfvel, por lei, subordinar-se o idioma às regras da lei, 
tudo bem! Mas não há nada mais dinâmico numa 
sociedade do que o idioma, que está em constante 
movimentação. Assim não fosse, estarfamos aqui a 
falar latim. E o que é o português senão o conjunto 
das corruptelas do latim ao longo do tempo, as 
transformações de toda ordem - sintáticas, semânti
cas, fonéticas - que o povo faz no dia-a-dia da lin
guagem? Então, estamos diante de um fenômeno 
avassalador. 

Como ficar, por exemplo, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, diante da linguagem dos computa
dores, que af estão cada vez mais crescentes, cada 
vez mais presentes na juventude? 

Diria V. Ex", nobre Presidente, que seria me
lhor 'deletar" essa imagem passada. Deletar já en
trou - aliás, com grande expressividade - no nosso 
idioma conjunto. Podemos deletar, podemos tam
bém fazer lmputs, e, daf por diante, entrar numa in
finidade de criações, de vemos novos. Em contra
partida, num mundo que se internacionaliza, numa 
economia que se multiplica, também o uso do idio
ma estrangeiro, apesar dos riscos ao idioma pátrio, 
passa a ser importante quando o pafs exporta a sua 
cullura. 

É o caso das telenovelas brasileiras apresenta
das em Portugal, justamente em Portugal, onde re
siste o 'falar português' - e o "falar português' ainda 
é brilhante, é uma das formas mais bonitas do uso 
do nosso idioma, pelo cuidado, pelo zelo com os infi
nitivos e pela adequação das palavras. Pois bem, 
em Portugal, há uma resistência enorme às teleno
velas brasileiras, porque são entendidas no portu
guês do Brasil; assim, as nossas expressões de gf
ria e idioma, que passaram a ser vernáculas a partir 
do seu uso indiscriminado nos meios de comunica-



Junho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00521 

ção, invadem a cultura portuguesa, de certa maneira le
vando para lá toda a criatividade de que a gíria é capaz. 

Realmente, estamos diante de um fenômeno 
complexo, que é o da luta formidável pela manuten
ção -dos padrões do nosso idioma, pretendida pelo 
projeto, e, ao mesmo tempo, um processo tfpico da 
pós-modernidade, que é o processo de diluição das 
falas nacionais. 

A pós-modernidade traz uma característica in
teres5ante, pois a língua nâcional diminui o seu es
paço de ação e as linguagens aumentam o seu es
paço dentro do Idioma. Vivemos um tempo de dimi
nuição do espaço do idioma e de alargamento do 
espaço das linguagens: o esporte tem uma lingua
gem; a retórica politica possui uma linguagem; o fu
tebol, dentro do esporte, tem uma linguagem especí
fica; uma conversa entre dois tenistas praticamente 
não será compreendida por nenhum de nós; o com
putador tem uma linguagem própria; as siglas da 
contemporaneidade possuem também elas uma lin
guagem própria. Enfim, esse é um terreno de uma ri
queza e de uma complexidade únicas. 

Não creio que a bolhante proposição do Sena
dor Júlio Campos deva ser rejeitada no seu mérito; 
porém, não há como, acredito - nesse sentido, o pa
recer do nobre Senador I ris Rezende tem fundamen
to -, ajustar a um processo de lei essa obrigatorieda
de. Por outro lado, convenhamos, entrar num shop
ping - e qual será a palavra portuguesa para shop
ping? Não existe; já não temos. "Centro comerciai" 
dirá alguém, o nosso nobre Senador José Fogaça, 
que, como bom gaúcho, é respeitador das tradições 
vernáculas do nosso idioma, porque lá é um dos fo
cos de resistência do nosso idioma, embora haja o 
tchê e haja o bueno na conversa permanentemente, 
influência das regiões próXimas. 

Quem entra num shopping ou entra num cen
tro comercial realmente fica espantado: de vez em 
quando descobre, entre 200 lojas, lá uma que se 
chama "Boticário", lá uma que se chama "Cheirosa", 
lá uma que se chama ·o Queijo de Minas", enfim, 
algo que nos evoca o passado remoto; mas é real
mente uma avalancha - olha aí, de novo, o galicismo 
no meu idioma - de terminologia estrangeira, um 
pouco pela nossa reverência, sem dúvida depend
ente, colonizada, hábito velho do comportamento 
brasileiro, em relação ao estrangeiro, mas um pouco 
também por uma imposição mercadoiógica - e qua
se que não digo mercadológica, mas de marketlng, 
que é outra palavra a invadir o nosso vernáculo. 

Não somos nós, propriamente, que conduzi
mos as palavras mais no mundo moderno, são as 

palavra que nos conduzem, através de um processo 
complexo que vem, predominantemente, por razões 
de natureza económica. Razão pela qual encaminho 
favoravelmente à proposta do envio da matéria à 
Comissão de Assuntos Económicos, exatamente 
pela sua pertinência - ainda que pareça incrível, tem 
pertinência-, já que o projeto cria, inclusive, uma es
pécie de taxa para as empresas. Eu digo espécie, 
porque não está bem caracterizado no projeto o con
ceito de taxa. O projeto cria uma taxa para penalizar 
as empresas, as indústrias e as lojas de comércio 
que utilizarem nomes fora do vernáculo. Mas fica 
também a pergunta: o que é o vernáculo? É o que 
vem de fora e deixamos entrar, ou o que vem de 
fora e somos capazes de transformar? 

Muito obrigado a V. Ex1. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral 
para encaminhar. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, peço a palavra 
porque desejo prestar uma homenagem ao Senador 
Artur da T ávola a quem considero - no bom sentido -
um esbanjador de talento. 

Eu diria que, nessa inteligência privilegiada, S. 
Ex" chega a abusar daquilo que Deus lhe deu. E não 
estou dizendo isso apenas porque estou aqui no Se
nado acompanhando-o. Imagine V. Ex" que estive
mos no exterior juntos durante vários dias. E só na 
convivência, é possível que alguém mensure o que 
é uma inteligência, o que é um talento. 

Ora, foi cassado junto comigo Artur da Távola, 
meu amigo Paulo Monteiro de Barros - porque tem o 
privilégio de ter dois nomes e ser conhecido interna
cionalmente e nacionalmente com esses dois no
mes. Quando vejo S. Ex• assomar à tribuna, perma
neço no plenário para ouvi-lo. Eu tinha de sair daqui 
com dois amigos meus, mas fiquei para ouvi-lo. E 

·não perdi meu tempo, Sr. Presidente. 
Observe com que candura S. Ex" expôs o pro

blema em Portugal, mostrando uma ditadura - foi o 
centro que se rebelou -em não permitir a entrada de 
palavras estrangeiras. Isso é rigorosamente verda
deiro, pois nunca em Portugal se chamou de goal 
keeper aquele que, naquela altura, se chamava de 
guarda-valas. E meu amigo traz, com essa inteligên
cia que Deus lhe deu e que nós reconhecemos, um 
voto para o adiamento dessa votação. Aliás, S. Ex", 
que é especialista na área de educação, entende 
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que a matéria deve ir para a Comissão de Assuntos 
Econõmicos. 

Sempre estive em boa companhia estando ao 
lado de Artur da Távola. Não seria agora que dela 
eu me arredasse. Acompanho os argumentos de S. 
Ex" para votar favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conti
nua o encaminhamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A 
Mesa informa que só pode manifestar-se um mem
bro de cada Partido. Como já houve um do PSDB, 
lamento muito, Senador Jefferson Péres, e passo a 
palavra ao Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Obriga
do, Sr. Presidente. Estou entre aquelas pessoas que 
passaram boa parte da vida dentro de uma sala de 
aula como aluno e outra parte como professor. E 
não consegui, ao longo desses anos, formar nenhu
ma atitude preconceituosa. 

Acredito que todos aqueles que querem defen
der o vernáculo, a sua pureza, a forma castiça de fa
lar a língua portuguesa também têm que ser respei
tados nessa luta, porque ela remonta às melhores 
tradições das línguas latinas. A língua francesa re
siste bravamente a qualquer tipo de invasão externa, 
de invasão estrangeira. E por influência·aa França, 
Portugal também tem esse mesmo tipo de atitude, 
de resistência férrea a essas influências, a esse 
substratos lingüísticos que resultam da convivência 
cultural que, muitas vezes, também se traduz numa 
subjugação cultural. 

Entretanto, Sr. Presidente, não creio que seja 
possível aplicar aquilo que pretende o ilustre Sena
dor Júlio Campos. Não creio que seja possível, ou 
seja, não creio que seja viável, do ponto de vista 
prático, do ponto de vista operacional, realizar-se um 
tipo de implantação, um tipo de sistema de controle 
da linguagem nesses níveis tão radicais e tão rígidos 
como propõe o Senador Júlio Campos. 

Há um pensador francês, talvez um dos maio
res lingüistas, o fundador da lingüfstica, chamado 
Ferdinand de Saussure que diz que a língua padrão, 
cuHa, a língua como forma de comunicação precede 
ao próprio pensamento. É uma tese de Ferdinand de 
Saussure a de que, antes de o homem elaborar o 
pensamento lógico, ele já era detentor da lingua-

gem; portanto, a linguagem precede à inteligência 
humana. 

E é verdade que, do ponto de vista da lei, não 
é possível fazer outra coisa senão sucessivos regis
tras das mudanças que essa fluência extraordinária 
e descontrolada de uma língua tem. 

A língua portuguesa sofre todas as influências, 
todas as pressões externas que resuHam do seu 
contexto cultural num mundo globalizado. Se pudés
semos fechar essa fronteira e proibir que os termos, 
que as expressões, que as palavras, que os vocábu
los estrangeiros interpenetrassem no sistema lin
güístico, talvez até nos daríamos ao trabalho de 
fazê-lo. Mas não é possível. Não há uma cerca que 
imponha obstáculo a essa transfusão sangüínea, 
que é a troca de expressões, palavras, a troca de 
linguagem que a convivência cultural, hoje globaliza
da, internacionalizada, praticamente impõe. 

É muito importante que se saiba também que 
há um bom repertório no vocabulário ortográfiCO, na 
língua portuguesa culta padrão do Brasil, que 6 origi
nário de palavras estrangeiras. A palavra "almofa
da', por exemplo, é árabe e foi trazida, no século 
VIII, para Portugal, com a invasão dos mouros. A pa
lavra 'parquê', do francês 'parquet", está inteira
mente incorporada ao nosso vocabulário. Tenho cer
teza de que o Senador Júlio Campos não a repudia
ria e não a trataria como uma palavra estrangeira. 

Portanto, esse aspecto transformacional, dinâ
mico, fulminante de uma língua não é nem sequer 
como um rio, porque até para um rio podemos colo
car barreiras. É muito mais poderoso do que Isso. 
Tanto é verdade que os cientistas da linguagem sa
bem perfeitamente que a única coisa que se pode 
fazer em relação à linguagem são registras periódi
cos e sucessivos das mudanças Ot;Orridas. Não é 
possível estabelecer comportas, limites. Para que 
haja um mínimo de padronização, o que se faz é, a 
cada tempo, estabelecer determinado registro do vo
cabulário básico que a língua culta padrão mantém. 
Hoje faz-se de forma muita mais imediata do que se 
fazia antigamente. 

O recente acordo ortográfico entre Brasil, Por
tugal e todos os membros da comunidade da lfngua 
portuguesa não é outra coisa senão isso. Ali não se 
está proibindo nada; está-se apenas fotografando, 
num corte diacrónico, a língua portuguesa hoje, no 
final do século XX, e dizendo que regras que vinga
vam há dez anos não são mais aplicáveis, porque o 
uso as expeliu. O acordo ortográfico não é nada 
mais do que um registro. Não é um repertório e um 
esquema de proibições, de vedações lingüísticas. É 
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um amplo, rico e abrangente registro de toda feno
menologia da língua portuguesa no presente mo
mento histórico que estamos vivendo. 

Mesmo que concordasse com a tese ou em 
tese com o Senador Júlio Campos, é praticamente 
inevitável, Sr. Presidente, que eu vote a favor do re
querimento que solicita seja ouvida a Comissão de 
Assuntos Econõmicos, porque creio que abre a pos
sibilidade de se discutir o assunto sob um outro ân
gulo, o da praticidade das coisas, a criação de uma 
taxa, uma espécie de imposto subentendido. É pos
sível que, então, também possamos refletir u01 pou
co mais sobre as regras a respeito da linguagem, da 
língua culta, que deseja, tão bem intencionadamen
te, tão elevadamente, o Senador Júlio Campos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Foga
ça, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presldéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) • 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ao exame da Comissão de As

suntos Econõmicos. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Esgotada 

a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 

final que, nos termos do art. 320 do Regimento Inter
no, se não houver objeção do Plenário, será lido 
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Lucfdio 
Portella. 

É lido o seguinte: 

PARECER W 327, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n• 57, de 1991 (n• 4.401, de 1994, 
na Câmara dos Deputados}. 

A Comissão Diretom apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1991 (n• 
4A01, de 1994, na Câmara dos Deputados), que 
dispõe sobre o exercféio da profissão de Técnico em 
Turismo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de junho 
de 1996. - Teotõnlo VIlela Filho, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Eduardo Supllcy - Emendes 
Amorim. 

ANEXO AO PARECER N° 327, DE 1996 

Dispõe sobre o exercício da profis-
são de Técnico em Turismo. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É reconhecida, em todo o território na

cional, a profissão de Técnico em Turismo, observa
das as disposições desta Lei. 

Art. 2• O exercício da profissão e a designação 
de Técnico em.Turismo são privativos: 

I -dos diplomados em curso superior de Turis
mo, devidamente reconhecido; 

11 -dos diplomados por estabelecimento de en
sino superior estrangeiro, em curso equivalente, 
desde que o respectivo diploma seja revalidado, na 
forma da legislação vigente; 

III -dos.que, na data da promulgação desta 
Lei, venham exercendo, cornprovadamente, peld 
menos por cinco anos, as atividades específicas de 
Técnico em Turismo (art. 4"). 

Art. 3° As pessoas habilitadas na forma desta 
Lei deverão obter registro profissional no órgão ou 
instituição competente, de acordo com a legislação 
em vigor. 

Art. 4" Constituem atividades especfficas de 
Técnico em Turismo: 

I - coordenação, orientação e execução espe
cializada de trabalhos técnicos, estudos, pesquisas 
e projetas na área de turismo; 

li - análise de dados econõmicos, estatfsticos 
e sociais necessários à formulação de políticas, pla
nos, programas e projetas do setor turístico; 

III - elaboração de planos visando ao desen
volvimento do setor turístico; 

IV - análise e estudos relativos a levantamen
tos sócio-econõmicos e culturais, na área de turismo 
ou em outras áreas, que tenham influência sobre as 
atividades e serviços de turismo; 

V - coordenação e orientação de trabalhos es
pecializados, nos níveis íntermunicipal, interestadual 
e inter-regional, visando a favorecer a integração de 
atividades e serviços turísticos; 

VI - coordenação e orientação de trabalho de 
seleção e classificação de locais e áreas de interes
se turístico, visando ao adequado aproveitamento 
dos recursos naturais e culturais, de acordo com sua 
natureza geográfica, histórica e artística, bem corno 
com sua viabilidade econõmica; 

VIl - coordenação e orientação de levantamen
tos, estudos e pesquisas relativas a instituições, em
presas, órgãos públicos e privados, que, atual ou po
tencialmente, atendam ao setor turístico, nos níveis 
municipal, estadual, regional ou nacional; 
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VIII - coordenação e orientação de lavanta
mento de necessidade de treinamento, visando à 
formação e ao aperfeiçoamento de pessoal em nfvel 
técnico ou de prestação de serviços; 

IX - coordenação, orientação e elaboração de 
planos e projetos de markeling turístico; 

X - consu~oria e assessoria na elaboração de 
planos, programas e projetos a serem desenvolvidos 
no setor turfstico. 
·•. Art s• As ativid<>':les de Técnico em Turismo 

serão desenvofvidas em' empresas privadas ou pú
blicas, órgãos ou entidades, conforme o disposto na 
legislação especffica e correlata, bem como nos atos 
normatfvos expedidos pelo Instituto Brasileiro de Tu
rismo- EMBRATUR. 

Art. 6° É acrescida ao Grupo de Confederação 
Nacional das Profissões Liberais, constantes do 
Quadro de Atividades e Profissões ahexó aó Decre
to-lei n• 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidação 
des Leis do Trabalho), a categoria de Técnico em 
Turismo. 

Art. -,. É assegurado à categoria profissional 
de Técnico em Turismo, como piso salarial, o valor 
de retribuição praticado pelo Poder Executivo, com 
base na Lei n• 6.721, de 12 de novembro de 1979. 

Art a• O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de sessenta dias, a contar de sua publi
cação. 

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 1 O. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O parecer 

vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Lucídio Por
tella. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 583, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado n• 57, de 1991 (n• 4.401/94, na Câ
mara dos Deputados), de autoria do Senador Marco 
Maciel, que dispõe sobre o exercício da profissão de 
Técnico em Turismo. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1996. - Val
mlr Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da 
redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a 

mesa, parecer oferecendo a redação final que, nos 
termos do art. 320 do Regimento Interno, se não 
houver objeção do Plenário, será lido pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício, Senador lucldio Portella. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 328, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n• 138, de 1995. · 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n• 138, de 1995, que 
cria área de livre comércio no Município de Cabede
lo, no Estado da Paraíba. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de junho 
de 1996. - Teotonlo Vilela Filho, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator- Eduardo Suplicy- Ernandes 
Amorim. 

ANEXO AO PARECER N• 328, DE 1996 

Cria área de livre comércio no Muni
cípio de Cabedelo, no Estado da Pamíba. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É criada, no Município de Cabedelo, Es

tado da Paraíba, área de lfvre comércio de importa
ção e exportação, sob regime fiscal especial, com o 
objetivo de promover o desenvolvimento da região. 

Art. 2" Aplicam-se à Área de Livre Comércio de 
Cabedelo (ALCC), no que couber, as disposições 
constantes na Lei n• 8.256, de 25 de novembro de 
1991, com alterações posteriores. 

Art 3• É o Poder Executivo autorizado a adotar 
as providências necessárias à implantação da Área 
de Livre Comércio de Cabedelo (ALCC) e a delimitar 
o território contínuo onde será instalada, incluindo lo
cais próprios para entrepostamento de mercadorias 
a serem nacionalizadas ou reexportadas. 

Art 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -O parecer 
vai à publicação. 
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Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 584, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Requerimento Inter

no; requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado n• 138, de 1995, de autoria do Sena
dor Humberto Lucena e outros Senhores Senadores, 
que cria área de livre comércio no Município de Ca
bedelo, no Estado da Paraíba. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1996.- Val
mlr Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Passa-se 
à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presi

dência recebeu do Presidente da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional manifestação fa
vorável à participação do Senado como observador 
nas eleições da Federação Russa. 

Em votação a proposta, com manffestação fa
vorável do Presidente da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Pres~ 

dência designa o Senador Roberto Requião para 
representar o Senado no mencionado evento, ·de 
acordo com deliberação do Plenário. · 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim para 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5 minu
tos, nos termos do art. 14 do Regimento Interno. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ao che
gar a esta Casa, apresentei pedido de instalação de 
uma CPI para apurar irregularidades na área mineral 
do País. Foram descobertas irregularidades e o 

abandono em que se encontra a classe garimpeira. 
São mais de 400 mil garimpeiros trabalhando como 
marginais, sendo espancados, presos e, às vezes, 
até assassinados por interesse de grupos de mine
radoras, além de uma série de arbttrariedades co
metidas na área. 

Lamentavelmente, não querem cumprir os dis
positivos da Constttuição. Até hoje não foi regula
mentada a situação dos garimpeiros no País e o 
DNPM continua se omitindo em relação arn> !)mble
mas "das reservas garimpeiras, das demarcações 
das áreas para garimpo, embora a Constituição de 
1988 assegure aos garimpeiros a permanência nes
sas localidades. Foram detectados vários focos de 
desavença, de falta de apoio das autoridades, do 
DNPM e do próprio Ministério de Minas e Energia. 

Hoje, comissão composta por vários garimpei
ros de Serra Pelada, do Pará. tiveram encontro com 
o Presidente José Samey, do qual participei junta
mente com o Senador João França. Por várias ve
zes, o Senador Ademir Andrade, da Bancada pa
raense, pediu socorro às autoridades para o proble
ma daqueles garimpeiros no Pará, principalmente 
em Serra Pelada, onde movimentos já foram feitos 
para que se faça cumprir a Constituição. Infelizmen
te, neste Pafs, ninguém cumpre lei. Os departamen
tos do DNPM deveriam estar lá medindo, regula
mentando e entregando aos garimpeiros as áreas 
que lhes são de diretto. No entanto, por medo, por 
interesse, ou por estarem submetidos às ordens das 
grandes mineradoras, vários representantes do 
DNPM e do Ministério das Minas e Energia manipu
laram esse setor. 

Mas espero que seja aprovado o requerimento 
que enviei hoje a esta Casa, para que seja criada 
uma Comissão que verifique, de imediato, ln loco, 
os problemas e a sttuação de Serra Pelada. 

Hoje, o Exército já interfere na demarcação de 
terras, principalmente no Pará. Os garimpeiros, que 
estão assustados com as posições tomadas pelo 
DNPM, e este Senador fazemos um apelo a esta 
Casa, para que solicite ao Senhor Presidente da Re
pública que faça o setor de engenharia do Exército 
demarcar as áreas nas quais os garimpeiros têm o 
direito de trabalhar, principalmente as de Serra Pela
da, a qual a Vale do Rio Doce quer entregar de gra
ça a· empresas estrangeiras ou a grupos interessa
dos em apoderarem-se gratuitamente da mesma, 
comprando o diretto de milhares de garimpeiros que 
ali se encontram. 

O Presidente da República tem um compromis
so com todo o povo desta Nação, principalmente 
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com os garimpeiros, que já acostumaram a trabalhar 
no garimpo, que têm o garimpo como sua profissão. 

Possufmos o solo mais rico e as maiores jazi
das deste mundo, localizadas principalmente no 
Pará e em Rondônia. Evidentemente, não tenho ou
tra missão que não a de defender os interesses des
ses garimpeiros contra esse entreguismo, essa falta 
de. vergonha que impera no Pafs, que é a venda da 
Vâle. Vende-se, inclusive, um património a que não 
se tem direito, que é o dos garimpeiros, aos quais a 
Constituição dá o direito. Na Constituição, está asse
gurado o direito desses garimpeiros permanecerem 
naquela área e trabalharem livremente com o apoio 
das autoridades. Mas, ao contrário, as autoridades 
estão querendo chicotear, expulsar e jogar na rua 
milhares de garimpeiros. E o alerta deles a esta 
Casa, a este Brasil, é para que não venha a aconte
cer o que aconteceu com os sem-terra. Por várias 
vezes reclamei nesta tribuna dos problemas de Ron
dônia, mas prevaricaram as autoridades do Brasil. 
Somente após o trágico acontecimento ocorrido em 
Rondônia, que se repetiu no Pará e mais uma vez 
está para acontecer em Serra Pelada, onde os ga
rimpeiros, embora humildes, são homens corajosos, 
que não permitem que empresas vinculadas a inte
resses internacionais, a quem querem presentear, 
venham buscar nossas riquezas que, na verdade, 
pertencem a esses bravos trabalhadores. 

Cabe a esta Casa, inclusive já com o apoio do 
Presidente José Samey, do Senador João França e 
de tantos outros Senadores, o apoio para que se 
crie essa comissão e se mande, ln loco, verificar o 
que está ocorrendo no Pará. Aquela gente, esses 
garimpeiros que estão aqui não merecem ficar aban
donados nem ser desmoralizados, como tentaram 
fazer comigo quando cheguei a esta Casa. Queriam 
taxar-me de bandido por defender interesses da em
presa Paranapanema. Pude provar a este Brasil que 
dois processos contra a minha pessoa que vieram 
para esta Casa, a Procuradoria-Geral da República 
mandou pedi-los de volta e já foram devidamente ar
quivados. Por isso hoje sou um cidadão tão livre quan
to estes garimpeiros. Se abaixo a cabeça. seria piso
teado como muitos outros companheiros garimpeiros. 

Vale a pena dar apoio aos 400 mil garimpeiros 
deste Brasil. Se não fosse a falta de um documento 
que é de obrigação do DNPM, a falta de um reco
nhecimento por parte desse órgão que prevê preva
ricação daquele departamento, ou seja, se ele tives
se atuado, não terfamos tantas brigas, tantas desa
venças. Terfamos inúmeras pessoas hoje emprega
das explorando riquezas do nosso subsolo. 

Sr. Presidente, agradeço esta oportunidade. 
Encontrem; garimpeiros de todo o Brasil, o apoio 
deste Senador! Enquanto eu estiver nesta Casa, a 
voz destes garimpeiros não será sufocada!{Palmas) 

O SR. PRESIDENTE {Bello Parga) - Advirto 
que as galerias não poderão manifestar-se. Deverão 
permanecer em silêncio, embora apóiem o orador. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
{PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso, sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vários Srs. Parla
mentares, em particular Senadores, têm tratado com 
muita propriedade do problema do Proer no. intuito 
de fortalecer estabelecimentos bancários, que, ao 
mesmo tempo, depois de receberem o Proer, admi
tem realizar demissões nos seus quadros. Nós não 
entendemos que isso seja possível, e porque não 
entendemos, estamos apresentando um projeto para 
o qual vou pedir urgência das Lideranças e mais 
uma emenda quando finalizar o prazo da medida 
provisória para que ela seja reeditada, evitando que 
isso aconteça, proibindo que qualquer estabeleci
mento bancário, que receba o financiamento via 
Proer, possa fazer demissões imotivadas de bancá
rios, durante o perfodo de dois anos. A não ser que 
seja uma demissão justa, demonstrando todos os 
motivos, todas as causas e, mais do que isso, asse
gurando plano de saúde para todos esses bancá
rios. Daí por que é importante essa medida que 
apresentarei, que, tenho certeza, terá urgência das 
Lideranças desta Casa, e esse projeto será aprova
do tanto na medida provisória, se for o caso, como 
imediatamente na urgência de projeto de lei que 
passarei à Mesa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPUCV • Senador Antonio 

Carlos Magalhães, V. Ex" terá o apoio do Partido 
dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE {Bello Parga) - Continua 
a lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
{Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra
de.(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Alves, que 
dispõe de 50 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ ALVES {PFL-SE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, no Brasil, que já teve definido como traço ca
racterístico da índole de seu povo a paciência, a re
signação, a cordialidade e o espírito apegado a valo-
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res morais e religiosos, onâe sempre predominou 
uma tendência bem clara do conviver social pacffico, 
vem-se acentuando· nas úttimas dêcadas um sinto
ma patológico de crescente violência. 

É bem verdade que a pobreza e a miséria con
tribuem como fermento na composição dos ingre
dientes da criminalidade, mas há outros fatores que 
precisam ser administrados para se evitar o cresci
mento da violência, para que a cidadania não seja 
refém da crime organizado e do bandidismo profis
sional. 

Entre algumas sttuações incómodas em que o 
nosso Pais é recordista mundial, por exemplo, em 
termos de concentração de renda e generalização 
da pobreza, temos uma das mais elevadas taxas de 
mortalidade infantil, 61 por mil, e urna verdadeira ca
tástrofe no que se relere a acidentes de trânstto,. · 
com estimativas que chegam a 50 mil por ano. 

Levantamento do Banco lnteramericano de De
senvolvimento, divulgado em seminário internacional 
realizado em Washington, em fevereiro deste ano, 
revelou que, ressalvados os pafses em guena civil, 
o Brasil é o vice-campeão mundial em matéria de 
horrilcfdios, 22 ·a cada ano por grupo de 1 00 mil ha
bitantes, vindo depois da Colômbia, com urna taxa 
na casa dos 70, devido, principalmente, aos conflitos 
relacionados com o combate desencadeado pelo go
verno daquele país ao narcotráfico. 

· ·Nos Estados Unidos, onde também há muita 
criminalidade, este fndice é de menos de 12; na ln
giatena, dois, e, no Japão, um hómicldio anual para 
cada 1 00 mil habitantes. ,• ........ . 

Em nosso Pafs são cerca de 35 mil pessoas 
que morrem por ano, vftimas dessa anomalia social, 
o homicfdio, que, sornadas às irresponsabilidades e 
inconseq üências do trânstto, representam mais bai
xas por ano do que os soldados americanos mortos 
em quase 1 o anos de guena no Vietnã e em outros 
conflitos armados dispersos pelo mundo. 

O Rio de Janeiro, com urna taxa de homicfdios 
de 56, e São Paulo, com 48 - portanto, um com qua
se três vezes a média nacional e o outro com o do
bro -, são as Unidades da Federação onde o crime 
organizado se instalou, especializou-se, e, devido ao 
combate que tem sido feito pelos Governos esta
duais com algum sucesso e em virtude da migração 
do bandidismo para outras regiões, o problema já 
passa a ameaçar outros Estados, em especial do 
Nordeste, onde os Governos da Região, em ação 
coordenada pelos seus Secretários de Segurança, 
têm ficado vigilantes e preocupados em conter o 
crescimento de tão grave sttuação. 

A imprensa, no úttimo final de semana, divul
gou informação de que a Policia Federal interceptou 
plano de uma organização criminosa do Rio de Ja
neiro, que pretendia promover no Nordeste, inclusive 
em Sergipe, uma onda de assattos, seqüestros e 
roubos, o que já vinha sendo investigado pelas auto
ridades locais, em ação coordenada, a partir da pri
são de elementos que, fugindo do cerco no Centro 
Sul, se instalaram na Região. 

Não bastasse esta questão de segurança pú
blica interna existente no Brasil, o crime' organizado 
internacional também se interessou pelo nosso Pafs. 
A repressão ao narcotráfico na Colômbia vem des
viando a ·su·a rota que já: se delineia em território bra
sileiro, haja vista as crescentes apreensões feitas 
pelá Policia Federal nos últimos anos. · 

. Com a perseguição sem tréguas do Governo 
ttaliano contra a Máfia, nosso Pafs també~ tem sido 
buSci<ldo i::Oino relúgiq dos· promotores dessa organi
zação ilfctta, tanto que autoridades daquele Pais vie
ram, esta semana, acompanhar o depoimento de um 
gradua.do rnafiqso preso em São Pauio, onde, se
gundo consta, mora parte considerável dos 50 ma
fiosos que residem no Pais, operando empresas fan
tasmas e negócios de fachada, para promover a la
vagem de dinheiro ·da organização, protegidos pelo 
sigilo fiscal e bancánó, que, no Brasil, é mais favorá
vel ao anonimato do que em outros pafses. 

A indústria cte seqüestros no Pafs fugiu ao con
trole das autoridades policiais, e o cidadão já se vê 
privado de seu direto constitUcional de ir e vir sem 
senti·r-se ameaçado pelas pressões da violência ur
bana e da insegurança pública. 

E, lamentavelmente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, as ações das autoridades constttufdas e, 
obviamente inclufrnos ar o Ministério da Justiça, têm 
sido tfmidas e lentas. 

A presença eletiva do Ministério da Justiça, 
através de iniciativas mais concretas, em tragédias 
corno Corumbiara, Bdorado de Carajás, Caruaru e 
tantas outras, são indisj:>ensáveis para evitar o agra
vamento de problemas de sua área de competência. 

A sociedade já não pode acettar uma imagem 
de um Brasil tolerante com a miséria, a violência, a 
criminalidade, o extermfnio, a exploração de meno
res, a chacina de trabalhadores, o tráfico de drogas 
e de armas pesadas, sob a chancela da corrupção e 
da impunidade. 

E o resultado de tudo isso é que os cidadãos 
estão se armando por iniciativa própria, para garantir 
sua sobrevivência e de seus familiares. E o que nos 
parece mais grave é que não podemos prever as 
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consequências dessa efervescência, dessa reação 
popular. 

Entendemos e concordamos que as instituiçõ
es oficiais precisam de maior apoio para se apare
lharem e se organizarem no combate à criminalida
de, que, a cada dia, se toma mais especializada e 
sofisticada. 

É justo e oportuno que se fortaleça a Policia 
Federal, valioso instrumento à disposição do Minis
tério, que tem merecido a confiança da população 
pelo seu desempenho nas ações que lhes são in
cumbidas. 

Mas é também indiscutível que a liderança do 
titular da Pasta da Justiça é fundamental para forta
lecer a vontade politica de se erradicar de nosso 
Pais esta sensação de impunidade, que já eXtrapola 
as nossas fronteiras, de indiferença com a concen
tração desumana da riqueza e do rigor complacente 
do sigilo bancário e fiscal, que protege e acoberta o 
dinheiro escuso e as negociatas que envergonham e 
empobrecem o Pais. 

O Brasil é uma nação com um potencial fantás
tico para o desenvolvimento, o progresso e a felici
dade de seu povo, que não merece as dificuldadt;~s, 
a insegurança e o desconforto por que tem passado. 
Somos uma nação vocacionada para um grandioso 
destino, mas que, para atingir seus objetivos, tem 
que resolver problemas urgentes como estes rela
cionados com a ordem pública e a segurança das 
pessoas, a violência, o crime organizado e a impuni
dade, tarefa que se constitui num imenso desafio, 
num empreendimento gigantesco, mas posslvel e 
viável, se houver determinação e coragem no en
frentamento dessas graves questões. · 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Há orado

res inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher

me Palmeira. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 

Jucá. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 

Tebet. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto 

Miranda. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si

mon. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Os Srs. 

Senadores Odacir Soares e José Roberto Arruda 

enviaram discursos à Mesa para serem publicados 
na forma do disposto no art. 203. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, Sr<s. e Srs. Senadores, os jornais publica
ram, no inicio do mês, a noticia da desativação do 
escritório do Programa Mundial de Alimentos, PMA, 
das Nações Unidas, no Brasil. Tal acontecimento 
determinou, de imediato, a suspensão da ajuda pro
porcionada por aquele organismo internacional ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PMNA. 

Acrescentaram os jornais que a principal razão 
dessa medida teria sido o sucesso que vem obtendo 
o programa descentralizado da merenda escolar, no 
Brasil, cujos resultados surpreendentes estariam le
vando a ONU a exportá-lo para outros palses em 
desenvolvimento. 

Não menos surpreendente é a conclusão a que 
chegaram os responsáveis pelo noticiário em causa: 

• Assim, de receptor de. alimentos, o 
Brasil, depois de. ter recebido durante 32 
anos doações de alimentos de outros pai
ses, por intermédio da ONU, passa a doador 
de viveres para palses africanos de lfngua 
portuguesa, particularmente, Angola, Mo
çambique e Cabo Verde'. 

Tal como foi divulgado, o acontecimento ofere
ce-nos uma amostra paradigmática de um tipo de 
notícia cujo enfoque inadequado pode facilmente in
duzir os leitores às mais absurdas interpretações. 

Com efeito, não são poucos os le~ores que se 
puseram a indagar por que a ONU premia a eficiên
cia do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
privando-o de uma ajuda que lhe vinha proporcio
nando há 32 anos? 

Como entender que a eficácia na luta contra a 
desnutrição de escolares acarrete, de imediato, a 
suspensão de um suprimento alimentar que vinha, 
seguramente, conoorrendo para que tal eficácia se 
fizesse sentir? Efetivamente, por mais que se tente, 
não se consegue vislumbrar o nexo lógico, a relação 
de causa e efe~o capaz de articular estes dois fatos 
inconciliáveis: a eficiência na distribuição de alimen
tos e o corte nos suprimentos que concorriam para o 
êxito dessa distribuição! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as perplexida
des geradas pela notícia da desativação do escritó
rio do PMA da Organização das Nações Unidas no Bra
sil, são fruto de interpretações equivocadas, favorecidas 
por um noticiário que entatizou causas secundárias da 
medida, deixando de lado suas razões decisivas. _ 
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Na verdade, a suspensão da ajuda do PMA ao 
Brasil foi decidida pela ONU devido à necessidade, 
constatada por aquela entidade, de suprimir 20 dos 
noventa escritórios que tem, hoje, no mundo. 

Tal medida, por outro lado, impõe-se, em razão 
da crise financeira que afeta a ONU, motivada pela 
inadimplência de alguns países na quitação das con
tribuições que lhes tocam· como membros daquela 
organização. 

O Brasil não foi o único país a ser excluído do 
Programa Mundial de Alimentos. Outros 19 países, 
como o México e o Paraguai, também o foram. 

Face à crise finanéãira que enfrenta, a ONU 
houve por bem retirar-se daqueles pafses onde a si
tuação de penúria alimentar não é tão aguda, para 
concentrar recursos em áreas de calamidade, como 
Angola, Sudão, Moçambique, Ubéria etc. 

Antes de tomar sua decisão, o PMA realizou 
estudos e avaliações sobre a situação especffica do 
Brasil. 

Entre as razões que pesaram para a retirada 
do Brasil da lista de países prioritários para o recebi
mento de ajuda alimenfar, avulta o sucesso que o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, coorde
nado pela F AE ( Fundação de Assistência ao Estu
dante) vem obtendo, nos últimos anos, depois que 
adotou a polftica de repasse direto aos Estados e 
Municfpios, dos recursos destinados à compra de 
alimentos. 

Tal polftica começou a ser implantada em 
1991, e acelerada no governo Itamar Franco, sob a 
administração do Ministro MurOio Hingel. Hoje, 80% 
dos quase cinco mil municfpios brasileiros recebem di
retamente os recursos da Fundação de Assistência ao 
Estudante - FAE, para as compras de merenda esco
lar, num montanfe de R$ 650 milhões por ano. 

Esse repasse direto aos municípios. além de 
fortalecer os municípios, os pequenos agricultores, 
os comércios locais e as pequenas empresas, tem, 
sobretudo, contribuído para reduzir os desvios de di
nheiro, permitindo, assim, que a merenda seja farta 
e adequada à região. 

Frise-se que o Programa Nacional de Alimenta
ção Escolar é um programa eminentemente educa
cional, não devendo, por conseguinte, ser confundi
do com eventuais programas públicos de combate à 
fome, como por exemplo o coordenado pala Comu
nidade Solidária. 

Buscando suprir as carências calórico-protei
cas das crianças matriculadas nas escolas públicas 
(hoje são atendidos 32.096.498·· de escolares em 
184.396 escolas, segundo o Relatório Rnal do Sim-

pósio do Programa de Alimentação Escolar na Amé
rica Latina), o PNAE tem, como objetivo primordial, 
reduzir os fndices de Evas<io, Repetência e Infre
quência escolares, comumente apontadas como fru
to e conseqüência das disfunções no desenvolvi
mento físico e intelectual das crianças, geradas pela 
desnutrição. 

Tais objetivos começaram a ser, efetivamente, 
atingidos, de forma mais expressiva, após a implan
tação das medi!!:ls descentralizantes. 

De fato, entre 1992 e 1995, segundo consta do 
relatório final da Missão FAEIPMA, as taxas de eva
são escolar sofreram uma queda de 39% ; a taxa 
global de repetência, por sua vez, caiu de 29,56%, 
em 1992, para 20,73, em 1995 e, por último, o grau 
de absentefsmo dos alunos desceu de 28,98%, em 
1992, para 9,11 %, em 1995, o que equivale a dizer 
que a infreqüência experimentou uma ·queda da or
dem de 69%, comprovando 'que, num pafs atormen
tado pela fome e desnutrição, reinantes em suas po
pulações carentes, a merenda escolar constitui, se
não a única, paio menos, a mais forte motivação 
para a assiduidade nas escolas públicas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os comentários 
até aqui expandidos, permitem-nos fo!T(lular as con
clusões que passamos a enumerar. 

1 - A exclusão do Brasil, e de mais 19 outros 
países, do programa de ajuda alimentar da ONU não 
deve ser interpretado como sintoma do encolhimen
to do mapa da fome no mundo, e sim, como conse
qüência do encolhimento dos recursos que as naçõ
es filiadas à ONU, sobretudo as mais ricas, vêm 
destinando a programas de combate à fome e à mi
séria no mundo. 

2 - O reconhecimento internacional dos êxitos 
da FAE, obtidos com a descentralização da merenda 
escolar, não equivale a um atestado de que a fome 
e desnutrição foram finalmente banidas do quadro 
social brasileiro. Ele sinaliza, isso sim, para o fato de 
que, quando nossos governos se aplicam com serie
dade ao equacionamento de seus problemas so-

. ciais, utilizando, com racionalidade e com austerida
de, os recursos disponíveis para tanto, logo surgem 
soluções tão criativas e tão bem-sucedidas, que es
tas não tardam a ser adotadas como modelos para 
outros países, em todo mundo. 

3 - Da mesma forma, o sucesso em comento 
ainda não se apresenta suficientemente consolida
do, a ponto de redimir a FAE dos erros de um pas
sado não muito remoto, que muitas vezes, colocou 
aquele órgão no foco de denúncias e de inquéritos 
relacionados com supertaturamentos e com irregula-
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ridades outras praticadas na compra centralizada de 
alimentos, de livros e de outros materiais didáticos, 
destinados aos escolares brasileiros. 

Tal sucesso , que de forma alguma estou pre
tendendo minimizar, deve, antes de tudo, encorajar 
a FAE a levar de vencida os desafios que ainda lhe 
cabe superar, e que, segundo o Relatório Final da 
Missão FAEIPMA, constitufda expressamente para 
estudar a descentralização do PNAE, em 90 municf
pir>~ dos Estados assistidos pelo PMA, poderiam ser 
compendiados nesta declaração de um das partici
pantes da Missão ao Correio Brasiliense de 4 de ju
nho do corrente: 

· "Mandar dinheiro para o municfpio. ~ão 
é suficiente. É preciso dar assistência. técni
ca para viabilizar, por exemplo, a licitação 
entre produtores, senão, o recurso sai de 
Brasflia, vai pa~q. o ipterior e volta para o 
atacadista em São Paulo". · · · '. . . 

4 - Outras providências susceptrveis de concé:>r
rer para a consolidação da austeridade nos procedi
mentos da FAE constam, também, das réi:ór'neni:fa
ções do já mencionado relatório FAEIPMA, à seguir 
relacionadas: 

- parceria do PNAE com os·Tnbunais de Conta 
dos municfpios, Secretarias Estaduais de Fazenda e 
Prefetluras, com o objetivo de simplificar o processo 
de compra de alimentos; 

- criação de uma Comissão Executiva de 
acompanhamento da Merenda Escolar, com repre
sentantes do governo e da sociedade civil. 

Acredito que medidas como estas, de certo, vi
riam contribuir para eliminar a corrupção e outros vi
cios que tanto têm comprometido as ações da FAE, 
em passado recente. 

5 - Por fim, uma úHima conclusão é sugerida 
pelo confronto da medida tomada pela ONU com os 
dados exibidos pelo Banco Mundial, em seu "Relató
rio sobre o Desenvolvimento Mundial - 1995. 

Nele o Brasil é incluído no grupo dos 21 paises 
cujas economias registram uma renda média aHa, 
cujo limite mínimo é de US$ 2.785,00 e o máximo é 
de US$ 8.626,00 do Produto Nacional Bruto •per 
capta•. 

Essa honrosa posição seria bem mais lisonjei
ra, se, paralelamente, não constasse que, dentro 
desse grupo, o Brasil ostenta quatro performances 
extremamente inglórias: 

a) menor porcentagem de gastos em educação 
e saúde em relação à despesa total (3,6% e 5,2%, 
respectivamente); 

b) mais alta taxa de mortalidade intantil por mil 
nascidos vivos (de cada mil crianças que nascem, 
morrem 57); 

c) maior indice de concentração de renda do 
grupo, onde os 20% mais pobres detêm 2,1% da 
renda nacional, enquanto os 10% mais ricos detêm 
51,3% da renda (dados de 1989); 

d) a esperança de vida para mulheres e ho
mens no Brasil (69 anos e 64 anos. respectivamen
te) é uma das mais baixas do grupo. 

Fonte TCU - Relatório e pàrecer prévio l;Obre 
as contas do governo da República (1995) .. 

Se nos pusermos a refletir sobre essas escan
dalosas contradições nacionais, não tardaremos a 
admitir que, efetivamente; não é tanto da ajuda ali
mentar. que estamos carecendo, quanto de um vigo
roso tranco, venha ele de onde vier 1 que sacuda a 
nossa indiferença e ajude-nos a nos dedicarmos 
com seriedade à busca de soluções definitivas para 
essas vexaminosas mazelas, que tanto nos deni
grem e tanto nos envergonham perante a opinião 
pública mundial. 

. É o que penso, Sr. Presidenté. Obrigado 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB 

DF) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o turis
mo, por força de sua expressão no desenvolvimento 
mundial, é tido, pelos mais graduados analistas, 
como dos principais ramos da atividade econOmica, 
em termos de geração simultânea de ocupações e 
de recertas. 

Não se pode mais, portanto, como no passado, 
ignorar essa .realidade, sobretudo em Pais que há 
tanto luta para produzir riquezas, e que, malgrado o 
esforço do seu povo, se mantém distante de superar 
a ditrcil estrada que antecipa o progresso. 

Vivfamos sem saber das possibilidades do tu
rismo, como fator de estabilidade das contas interna
cionais e de insumo ao desenvolvimento sustentado, 
preferindo visualizá-lo como algo secundário e; por 
isso mesmo, dispensável em nossa economia. 

A tal ponto de a imprensa especializada estran
geira, atônita ao identificar esse comportamento, ja
mais entencjer como uma Nação com tantas exube
rantes potencialidades não se tenha há muito trans
formado no destino principal dos viajantes de todo o 
planeta. 

Em nosso Pais, segundo o depoimento de 
Caio Luiz de Carvalho, Presidente do Instituto Brasi
leiro de Turismo Embratur e da Comissão das Amé
ricas da Organização Mundial de Turismo, perdeu
se muito tempo antes de se deflagrar uma ação con
creta, de se decidir como solucionar os problemas 



Junho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00531 

estruturais do setor. "Governos incompetentes", sub
metidos à regra "de só realizar o que rendesse divi
dendos políticos a curto prazo, não planejaram o po
tencial turístico-nacional", avalia. 

No ano de 1985, o Brasil recebeu pouco mais 
de um milhão e setecentos mil turistas, produzindo 
uma receita de um bilhão é setêeentos e quarenta 
milhões de dólares. Cinco anos mais tarde, chega
ram ao País menos de um milhão e cem mil viajan
tes, caindo também a receita para menos de um bi
lhão e quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares. 
E, completada a década, foram recebidos um milhão 
e novecentos mil turistas, gerando divisas muito pró
ximas de dois bilhões de dólares. 

Apenas para comparar, nesse exercício de 
1995 a Espanha registrou a entrada de cerca de 
quarenta e quatro milhões de visitantes, obtendo 
uma receita estimada próxima de vinte e quatro bi
lhões de dólares, segundo dados liberados pelo seu 
Consulado na cidade de São Paulo. 

Os números confinnam, então, que a terra bra
sileira, na plennude de suas atrações naturais e cul
turais, encerrou o ano de 1995 apresentando uma 
das menores taxas de crescimento de turismo inter
nacional. Desde 1991, esse crescimento tem obser
vado a média de quatorze por cento ao ano, en
quanto a taxa anualizada, em todo o mundo, mante
ve-se próxima de !Iinta por cento, segundo indica a 
Conjuntura EconOmica, da Fundação Getúlio Vargas. 

Daí, naturalmente, a errónea concepção de 
que a indúsllia do turismo exerce um papel secun
dário na economia, e de que não é capaz de superar 
suas dificuldades. Entre outros embaraços, destaca
se o de que os preços praticados no Brasil superam 
em muito os de outros países. Edgar Usboa, do Jor
nal do Brasil, assevera: 

"Uma viagem entre Brasfiia e Porto 
Alegre pode custar quase que o mesmo de 
uma passagem entre Brasma e Miami. Na 
Inglaterra, os pacotes turísticos para viagens de 
doze dias ao Brasil custam dois mil e quinhel\
tos dólares, enquanto uma viagem de quinze 
dias ao Méxi::o sai por mil e quatrocentos dóla
res. Nossos hotéis de luxo têm preços que cor
respondem ao dobro do que é cobrado por ho
téis da mesma categoria na Ásia E, para com
pletar, também não contamos com trabalhado
res bem treinados na área de turismo, já que a 
preparação de mão-de-obra de qualidade nul\
ca foi uma preocupação relevante do País. • 

É de se observar, todavia, que pesquisadores 
da Organização das Nações Unidas ONU, ainda no 

ano passado, revelaram preocupação com a amea
ça representada pela curva declinante do turismo 
nos países europeus, contrastando com o cresci
mento da atMdade nas Américas e no Sudeste Asiá
tico. De fato, enquanto na Europa se constatava um 
aumento de 1 ,9 por cento do fluxo de turistas de 
todo o mundo, nas Américas esse percentual chega
va a 4,1 por cento e no Sudeste Asiático, região do 
Pacifico e Sul da Ásia, alcançava 14,6 por cento,. 
mercê de praticarem um turismo de menor custo e 
de maior infra-estrutura. 

Ao tenmo dos anos sessenta, a Europa recep
cionava setenta e três por cento da corrente turística 
internacional, porcentagem que desceu para ses
senta e três por cento, no infcio dos anos noventa, e 
que deve cair, até o ano de dois mil e dez, para algo 
ém tomo de cinqüenta e um por cento. 

Contudo, segundo a análise econômica da 
União Européia, referente ao exercfcio de 1994, a 
Espanha registrava, na atividade turística, uma ocu
pação de 20,5 por cento de sua força de trabalho, 
seguida da Bélgica e Luxemburgo, com 16 por cen
to; da Áustria, França, Grécia, Ráfia e Portugal, com 
13 por cento; e da Alemanha e Grã-Bretanha; com 
12 por cento. 

Justificam-se as aflições presentes, pois lá 
também houve evidente descaso daqueles pafses, 
que subavaliaram a necessidade de estabelecer 
uma política geral e programada de controle e incen
tivo ao turismo dos países da União Européia. 

Desprezou-se o entendimento de que o turismo 
tem invulgar capacidade de gerar empregos qualifi
cados e não-qualificados, substituindo-o pela visão 
de que a atividade não seria uma verdadeira indús
tria, pertencendo aos selares de comércio e de ser
viços. Agora, obrigados a gerar empregos, desco
brem que o turismo representa dez por cento da ocu
pação de sua força de trabalho, produzindo, em 1994, 
trezentos e cinqüenta oilhões de dólares, ou cerca de 
dois terços do Produto Interno Bruto brasileiro. 

No Brasil, um trabalhador em cada grupo de onze 
está ocupado pela indústria do turismo, sign~icando que 
seis milhões de brasileiros trabalham no setor, ou em 
atividade com ele relacionada Isso acontece, Senhores 
Senadores, a despeito de investinnos em divulgação tu
rística não mals do que dois milhões e meio de dólares, 
enquanto a pequenina Jamaica aplica llinta milhões de 
dólares em propaganda no exterior. 

Confonne a proposta fonnulada pela adminis
tração do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

"o turismo externo depende fundamen
talmente da imagem e do marketing do País 
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no Exterior. Dependem em cinqüenta por 
cento do mercado dos países vizinhos do 
Mercado Comum do Sul Mercosul, e ainda 
perde para os mesmos países em número 
de turistas visitados. 

Por isso, faz-.;e também necessária 
uma 'abertura dos portos', a exemplo do que 
foi realizado em nosso mercado de produtos 
e serviços. Para tanto, é preciso investir em 
marketing no exterior no mínimo dois por 
cento da receita obtida pelo turismo interna
cional. A meta é dobrar para três milhões o 
número de turistas estrangeiros no País, ge
rando ingresso extra de divisas de um bilhão 
e meio de dólares." 

O Goverro trabalha, na verdade, para ultrapas
sar esse objetivo. Pois o indesmentível potencial tu
rístico do País, e não apenas isso, prossegue sedu
zindo o investidor estrangeiro, que vislumbra múlti~ 
pias oportunidades de aproveitamento das nossas 
insuperáveis riquezas naturais. 

Grupos empresariais norte-americanos, por 
exemplo, que aqui estiveram no início do corrente 
ano, mostraram-se vivamente interessados em in
vestir não menos de cem milhões de dólares em 
projetes de ecoturismo no Pantanal e na Amazônia, 
e de reflorestamento na região Sudeste: 

Esses empresários, ligados à entidade ambien
tal 'Conservation lntemational', pretendem, em as
sociação com grupos econômicos nacionais, promo
ver o aproveitamento daqueles patrimônios naturais, 
em finalidades de turismo ecológico e de uso de flo
restas, em todos os casos garantindo a preservação 
do meio ambiente. 

Nota divulgada pelo Ministério da Indústria, Co
mércio e Turismo, transcrita pelo Jornal de Brasília, 
revelou que o Pafs "investirá, nos- próximos· três 
anos, um bilhão de dólares no setor, com o apoio do 
Programa Nacional de Financiamento ao Turismo, 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social BNDES. • Com possibilidade de se esten
der até cinco anos, dependendo da demanda, essa 
iniciativa tem por fim impulsionar sobretudo o turis
mo interno. 

Esse programa, basicamente, objetiva desen
volver a atividade turística, dentro da meta maior do 
crescimento econômico, com o que se espera obter 
ganhos também na geração de empregos e de ren
da, promovendo a ampliação da atividade e a per
manência, por mais tempo, dos visitantes, ofertando
se produtos e serviços de melhor qualidade. O su
porte do BNDES vai mais além, no entanto. Consta 

de financiamento de estudos, consultorias e proje
tes; construção civil; aquisição de máquinas e de re
des de informatização, er.tre outros itens importantes. 

As linhas de crédito discriminam-se em Finan
ciamento à Empresa FINEM, destinadas a operaçõ
es de investimento fixo, com prazo de carência de 
seis meses, variando entre oitenta a noventa por 
cento do total o valor assegurado; em Finame Auto
mático Turismo e Finame Especial Turismo, destina
das à aquisição de máquinas e equipamentos no
vos, de fabricação nacional; em Finame Construção 
Naval Turismo; e a linha própria para a compra de 
equipamentos e peças originais japonesas. 

O Ministério da Indústria, Comércio e Turismo 
projeta que o País venha a recepcionar dois milhões 
e novecentos mil visitantes, no corrente ano. Para 
isso, estabeleceu programação que vem sendo de
senvolvida desde o úttimo trimestre do ano passado, 
incluindo a recuperação da imagem da Cidade do 
Rio de Janeiro; o incentivo ao "Turismo de Sol e 
Mar", abrangendo os mais de sete mil quilómetros 
do belíssimo litoral brasileiro; o incentivo à prática do 
Ecoturismo, sobretudo na Região Norte. 

Mereceram especial atenção, também, a rota 
turfstica das cidades barrocas de Minas Gerais 
Ouro Preto, Sabará e Mariana; o Pantanal Mato
Grossense; o Turismo de Negócios, envolvendo 
principalmente São Paulo e Brasma, sedes destina
das à maior parte das feiras e congressos; e o Turis
mo do Mercosul, de onde provém o maior fluxo {ar
gentinos, paraguaios, e uruguaios) de visitantes re
cepcionados pelo· Brasil. 

A par disso, representantes da Embratur e do 
Ministério das Relações Exteriores, visando a atrair 
investimentos externos para o setor, participaram de 
seminários de negócios em Londres, devendo com
parecer a congressos em Milão, Frankfurt e Bruxe
las. A Bolsa de Negócios da Embratur tem cadastra
dos cerca de meia centena de projetes, a serem di
vulgados junto aos investidores nacionais e forâ
neos, encarregando-se ela própria da prestação de 
assistência técnica para a sua elaboração. 

Entre eles, merecem ser destacados dezassete 
projetes na Região Norte, que exigem investimentos 
da ordem de meio bilhão de dólares. Trata-se do 
aproveitamento de uma reserva natural, distante 
sessenta e oito quilômetros de Manaus, onde se es
pera instalar, a um custo de setenta e sete milhões 
de dólares, centros comerciais, restaurantes, bares 
e centros de convenções. Em Belém, espera-se 
construir o "Rain Forest Hotel', com duzentos e qua-
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renta apartamentos, num investimento próximo de 
dezassete milhões de dólares. · 

Para o Nordeste estão destinados treze proje
tes turfsticos, sendo cinco no Rio Grande do Norte, 
um em Pernambuco e sete na Bahia, onde, espe
cificamente na Praia dos Coqueirais, no lttoral Norte, 
será implantado um sofisticado complexo de lazer e 
negócios, com chalés, apartamentos, lojas comer
ciais e campos de golfe, a um custo estimado de du
zentos e vinte e cinco milhões de dólares. 

No Sudeste, há previsão de dez empreendi
mentos, sendo três no Rio de Janeiro, seis em São 
Paulo e um no Espírito Santo. Na Região Sul, Santa 
Catarina estará contemplada com três projetes, e o 
Rio Grande do Sul, com dois. Para Brasma, final
mente, está prevista a construção de dois apart-hotéis, 
um com duzentos apartamentos e custo de dez milhõ
es de dólares, e outro com cento e quarenta unidades 
e investimento de doze milhões de dólares. 

Deve-se acrescentar que o Instituto Brasileiro 
de Turismo espera investir quarenta milhões de 
reais, à conta do Fundo Geral de Turismo, em proje
tes de responsabilidade de pequenas empresas, ge
rando ocupações e receita em municípios credencia
dos junto ao Programa Nacional de Municipalização 
Turística. Até 1994, somente os Estados de Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul beneficiaram
se do Fungetur. No ano passado, foram incluídos 
Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Rio 
Grande do Norte, Minas Gerais, Ceará, Maranhão, 
Goiás e Rio de Janeiro, totalizando quarenta e nove 
operações financeiras. 

Em outra medida, a ser aplicada no corrente 
exercfcio, projeta-se auferir excelentes resultados 
dos cruzeiros marmmos, que p~rometem ser ·a gran
de vedete do turismo nacional'. Resultado de apro
vação do Congresso Nacional, a Emenda Constitu
cional que quebrou o monopólio da cabotagem abriu 
a costa brasileira aos transatlânticos estrangeiros, 
permitindo a atracação em modernas estações por
tuárias, como as existentes em todo o mundo, e 
abandonando de vez os terminais de cargas, sem 
dúvída imprestáveis para a finalidade turística. 

Segundo o diagnóstico conjunto de analistas 
econõmicos, de especialistas na área de turismo e 
de entidades como a Organização Mundial de Turis
mo OMT e o Conselho Mundial de Turismo, esse · 
setor é hoje apontado como o de maior crescimento 
no ultimo decênio, em toda a economia mundial, 
fortalecendo a previsão generalizada de que venha 
a manter esse desempenho pelo menos nos próxi
mos vinte anos. 

Essa sólida perspectiva, somada às evidentes 
e tão decantadas potencialidades do Pais, abre, por 
inteiro, o leque de oportunidades para que venha
mos, sem mais adiamentos, extrair da atividade tu
rística todos os beneficies sociais e econõmicos 
que, há muito, favorecem o contínuo progresso de 
outras inúmeras nações do Globo. 

Para atingir semelhante êxito, a estratégia pa
dronizada compreende a efetivação dos investimen
tos projetados a médio e longo prazos; o aperfeiçoa
mento e a expansão da infra-estrutura; a abertura de 
cursos de capacitação e especialização téc'!__ico-profis
sionais; e a expansão e qualfficação do parque hotelei
ro, ar incluído o treinamento de pessoal, como ge
rentes, guias, garçons e recepcionistas, entre outros. 

Os números desalentadores que configuram o 
desempenho brasileiro, antes de deprimir o ânimo 
do empresariado envolvido na atividade turfstica, 
nele provoca a reação firme e otimista de procurar 
superar os seus problemas, prosseguindo no esfor
ço, sempre viável, de elevar o selar a nfveis já al
cançados pelas nações do Primeiro Mundo. 

A Associação Brasileira de Agências de Via
gens ABAV, de São Paulo, a partir do desempenho 
do selar em 1995, quando movimentou quarenta e 
cinco bilhões de dólares, estima uma expansão dos 
negócios próxima de cinqüenta e quatro bilhões de 
dólares, no corrente exercício. Trata-se, aí, de me
lhorar a marca alcançada pela atividade turrstica, 
que hoje chega a 7,8 por cento do PIB, tal como de
finida pelo plenário do 23" Congresso Brasileiro de 
Agências de Viagem, realizado em Brasma, no final 
do ano passado. 

A previsão encontra base consistente no ex
tra:mlinário movimento de viagens aéreas em mea
dos daquele ano, que registrou crescimento de du
zentos por cento, seguindo, por sinal, a tendência 
registrada, em nrvel mundial, pela indústria do turis
mo, que na mesma oportunidade superou todos os 
seus melhores resultados. 

No entanto, conforme ficou definido naquele 
evento, se há uma perspectiva de aumento real de 
investimentos e de geração de empregos, é impres
cindível que o Congresso Nacional defina com ur
gência a regulamentação da profissão de Técnico 
em Turismo, medida que visa condicionar a infra-es
trutura do setor à expansão prevista dos negócios, 
que seria "a própria salvação do Brasil', no instante 
mesmo em que se multiplicam as dificuldades do 
ajustamento do processo econômico. 

Justo nesse sentido, de contribuir para a quali
ficação e aprimoramento da mão-de-obra do setor, 
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volta a tramitar nesta Casa o Projeto de Lei do Se
nado n• 57, de 1991, que "dispõe sobre o exercício 
da profissão de Técnico em Turismo". Trata-se de 
Substitutivo da Câmara dos Deputados à iniciativa 
do Senador Marco Maciel, que, uma vez lá emenda
da, é novamente submetida à apreciação do Senado 
Federal. 

. Basicamente, a proposição intenta o reconheci
mento da profissão de Técnico em Turismo, em todo 
o território nacional, dispondo que o exercício dessa 
atividade e a sua designação sejam "privativas dos 
diplomados em curso superior de Turismo, devida
mente reconhecido; dos diplomados por estabeleci
mento de ensino superior estrangeiro, em curso 
equivalente, desde que o respectivo diploma seja re
validado, na forma da legislação vigente; e dos que, 
na data da promulgação desta lei, venham exercen
do, comprovadamente, pelo menos por cinco anos, 
as atividades especificas de Técnico em Turismo". 

Na forma da legislação vigorante, os habilita
dos por força da lei em exame "deverão obter regis
tro profissional no órgão ou instituição competente". 
O projeto estabeleceu, ainda, o elenco de atividades 
especificas de Técnico em TuÍismo, assim discrimi- · 
nadas: 

"I- coordenação, orientação e/ou execução es
pecializada de trabalhos técnicos, estudos, pesqui
sas e projetes na área de turismo; 

11 - análise de dados económicos, estatísticos e 
sociais necessários à formação de políticas, planos, 
programas e projetas do sete r turístico; 

III - elaboração de planos visando ao desen
volvimento do setor turístico; 

IV - análise e estudos relativos a levantamen
tos socioeconômicos e culturais, na área de turismo 
ou em outras áreas, que tenham influência sobre as 
atividades e serviços de turismo; 

V - coordenação e orientação de trabalhos es
pecializados, nos níveis intermunicipal, interestadual 
e inter-regional, visando a favorecer a integração de 
atividades e serviços turísticos; 

VI - coordenação e orientação de trabalhos de 
seleção e classificação de locais e áreas de interes
se turístico, visando ao adequado aproveitamento 
dos recursos naturais e culturais, de acordo com sua 
natureza geográfica, histórica e artística, bem como 
com sua viabilidade econômica; 

VIl - coordenação e orientação de. levantamen
tos, estudos e pesquisas relativamente a instituiçõ
es, empresas, órgãos, públicos e privados, que, 
aluai ou potencialmente, atendam ao setor turístico, 
nos níveis municipal, estadual, regional ou nacional; 

VIII - coordenação e orientação de levanta
mento de necessidade de treinamento, visando à 
formação e/ou ao aperfeiçoamento de pessoal, em 
nível técnico ou de prestação de serviços; 

IX - coordenação, orientação e elaboração de 
planos e projetes de marketlng turístico; 

X - consultaria e assessoria na elaboração de 
planos, programas e projetes a serem desenvolvidos 
no setor turístico. " 

Por fim, dispõe que as atividades desses pro
fissionais serãó exercidas em empresas privadas ou 
públicas, e em órgãos ou entidades, conforme a lei e 
os a tos normativos do Instituto Brasileiro de Turismo 
Embratur; acrescenta a categoria de Técnico em Tu
rismo ao Quadro de Atividades e Profissões cons
tante da Consolidação das Leis do Trabalho, perti
nente ao Gnupo da Confederação Nacional das Pro
fissões Liberais; e assegura à categoria profissional 
de Técnico em Turismo, como piso salarial, o valor 
de retribuição praticado pelo Poder Executivo, de 
acordo com a Lei n• 6.721, de 12 de novembro de 
1979. 

Vamos concluir, Sr. Presidente, o nosso pro
. nunciamento, sintetizando, à vista do exposto, que já 
é possível constatar uma firme reação do empresa
riado e da autoridade pública, no sentido de perse
guir resultados positivos, em uma nova etapa da ati
vidade de turismo no País. 

A esse esforço, temos certeza, não faltará a 
permanente e indispensável contribuição do Senado 
da República, agora convocado a discutir e votar a 
reclamada e necessária regulamentação dos profis
sionais Técnicos em Turismo parte apenas, e não 
menos importante, de um complexo conjunto de me
didas de Governo, que visam à promoção do desen
volvimento brasileiro. 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Os Srs. 
Senadores Emandes Amorim e Antonio Carlos Ma
galhães enviaram à Mesa proposições, cuja tramita
ção, de acordo com o disposto no art. 235, inciso III, 
alínea "a", itens 3 e 4, do Regimento Interno, deve 
ter início na Hora do Expediente. 

As proposições serão anunciadas na próxima 
sessão. 

. O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h?5min.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. JOSAPHAT MARINHO NA SESSÃO 
DE 12-06-96 QUE SE REPUBUCA POR 
SOUCITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nesta 

sessão legislativa, em fevereiro, tratei do problema do desempre

go. Saliente!. então, a gravidade do problema, observando quanto 

se estendia no País tal situação. 

Na oportunidade, observei a situação esdnlxula que se ve

rificava ·de adotar o Unibanco, que acabava de absorver a parte 

boa do Banco Nacional, a providência das chamadas demissões 

voluntárias. Realçava, então, a estranheza que havia de provocar, 

em toda a população, a circunstância de um banco parttcular re

ceber volumosa ajuda do Banco Central para apossar-se de um 

outro banco privado que fracassara e, em seguida, adotar a poHti

ca de desempregar os velt1os servidoras dessa instituição. 

Dali para hoje, a situação se tem agravado extremamente. 

Ainda no dia 25 de maio, o Correio BrazHiensa anotava o aumento 

do desemprego em 38,62%; e assinalava, referindo-se ao apura

do pelo IBGE. que 213 mit trabalhadores perderam o emprego na 

indústria e que o comércio e os serviços não conseguiam absor

ver a mão-de-obra. Diariamente, os jornais salientam a ampliação 

desse problema. É tamanha a sHuaçio que os nobres repre

sentantes do PSDB resolveram elaborar uma cartilha contra o de

semprego. Compreendo a preocupação. O receio que tenho é o 

de que, enquanto se cogite preparar uma partilha contra o desem

prego, o desemprego aumente, e o Governo não adote as soluçõ

es adequadas para a correção do mal. 

Tanto mais de preocupar é a sltuação quanto o Banco 

Bandeirantes, logo após a absorção do Banorte, também deda

rou que la promover um expurgo no quadro de servidoras da insti

tuição absorvida. 

Não tem procedimento diverso o Excel, na Bahla, que ab

sorveu o Banco EconOmlco. Uma parcela ponderável ~os antigos 

funcionários do Banco EconOmico já foi notificada para a opção 

da demissão voluntária. Muitos deles, por s!nal, re:ceber~m o 

"convite• para que optassem até hoje, 12 de junho. Todos sabe

mos o que significa o "convite" à opção da demissão vo!untAria. 

Em realidade, é a ameaça real de que, se não houver a opção ao 

convite leito, a demissão se fará de qualquer modo. 

Todos esse bancos foram altamente beneficiados pelo 

Banco Central. E ainda há singularidades que faz~ a_~m~~tar o 

vulto da nossa estranheza. No jornal O Estado de S. Paulo, de 1 O 

deste mês de junho, noticia-se que a demissão no Banorte custa

rá R$15 mitMes ao Ban~ Central. Pergunta-se: tal é possfv!3l? O 

Banco Bandeirantes, como os t;>Utros bancos, receberam, como 

dito, favores do Banco central para que ab:sorvessem as Institui

ções fraca~das. De_pois que entram na posse das vantagens, 

etetuam demissões que hão de ser pagas pelo Banco Central? 

Onde está a tegitimidad~ de tal provid~nda? Onde?_. 

Sr. Presidente, não se sabe exatamente- acredito que pelo 

menos aqui no Congresso - qual o volume dos recursos despen-

didos pelo Banco Central em favor desses bancos particulares. 

Mas já saiu notícia dfzendo que o socorro aos bancos custou 

A$21 bilhões. Não li, nem ouvi nenhum protesto a esse respeito. 

A Imprensa já noticia que bancos pedem mais auxmo. Nessas 

condições, o chamado Proer se tomou um Fundo no Banco cen

tral a servtço da manutenção de bancos privados. 

O ilustre professor e economista Luciano COutinho, em arti

go de 9 de junho, com multa sobriedade, faz observaÇões dignas 
de relevo. Diz elo: 

·com as recentes absorções de bancos falidos. o Proer 

acumula créditos de R$11,2 bilhões. Não se contabiltzaaf a parte 

podre das instituições que ficou com o Banco Central. Estima-se 

que os attvos irrecuperáveis ascendem a mais de R$7 bilhões. 

Há, além disso, o problema dos bancos estaduais, que exigirá no
vas operações de grande escala· 

E complementa o seu raclocfõlo o eminente professor e 

economista: 

·o volume gigantesco desses créditos oom juros subsidia. 

dos e da assooçlo desses prejufzos para salvar o sistema bancé.

rio brasKeiro representa uma das m~ores operações de transfe

rênda de renda já efetuadas na história • 

Atente-se bem em que essa observação não é feita por um 

leigo, mas por um professor de economia, com expertência em 

cargos públicos. 

O Sr. Lauro Campos- Pennlta-me V. Ex'! um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO· Ouço V. Ex' com multo 

prazer. 

O Sr. Lauro C.mpos - Nobre Senador Josaphat Marinho, 

ainda que tratasse de assuntos menores, de somenos lmportan

cla, V. Exl os abordaria com tamanha maestria que eles se en-

grandecertam diante do brtlho de sua inteligência e da capacidade 

analftica de suas palavras. Mas nunca o vi tratar de assuntos me

nores. V._ Ex' _sempre sabe ~scolher. eleger os assuntos que o le

vam e elevam a ~ssa trl_!?una. De modo que, em relação ao as

sunto de hoje, o problema do desemprego, gostaria apenas de 

acrescentar pouca ooisa, para não toinar o precioso tempo de V. 

Ex'. A Febraban, que hoje é chamada de "Ouebraban", há três 

meses, em uma reunião, ameaçou enxugar o sistema, demitindo 

180 mil bancários. Essa ameaça e constrangimento levou a uma 

nova forma de sulcfdio, pois 11_ bancários se suicidaram diante 

dessa ameaça de perda de sua posslbllid~~e de trabalho. Entre
tanto, o Proer. que diz se preocupar com os depositantes. não se 

preocupa com os bancários. e sim com os banqueiros, promoven

do ainda, como V. Ex' ac;abou de demonstrar, uma maior concen

tração na já concentradfssima rede bancária nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nobre Senador 

Lauro cani-pos, interrompo V. Ex' para prorrogar, de offdo, por 15 

minutos. a Hora do Expediente a fim de, também, atender às de

mais inscr1çôes. 
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o Sr. Lauro Campos - é muito estranho que, diante de to
das essas notfctas que V. Ex' acaba de trazer, mostrando o agra

vamento do desemprego no Brasi~ o Presidente Fernando Henri

que Cardoso, na França, aflnne, baseado em dados não analisa

dos pela Fundação Getúlio Vargas, que existam apenas 5% de 

desempregados no Brasil. Ora, a Fundação Getúlio Vargas apura 

o desemprego daqueles que estiveram nessa situação nos últi
mos sete dias e considera !nativo aquele que estiver há mais de 

sete dias desempregado - uma outra categoria que criaram para 

diminuir o desemprego estatfstico. Como o mestre Joseph 

Schumpeter nos ensina, devemos nos preocupar com a fonna 

pela qual os dados são apurados e com o substrato eptstamológl

co dos mesmos. Quer dizer, a Fundação Getúlio Vargas usa um 

critério cujo objetivo real é esconder, ocultar o desemprego exis

tente no Brasil ao considerar inatiVo aquele trabalhador desem

pregado que estiver nessa situação apenas nos últimos sete dias. 

Quem estiver há mais de sete dias desempregado entra na cate

goria de inatlvo e deixa de ser desempregado, de acordo com 

essa bizarra classificação aiada pela Fundação Getútfo Vargas 8 

não criticada pelo Presidente da Repú::Hica, que nela se apóia 

para, aqui e no exterior, dar um retrate falso do Brasil, dizendo 

que temos apenas 5% de desemprego neste ano 8 que, no próxi

mo ano. o desemprego setá de apenas 6o/o, quando na Espanha, 

por exemplo, é de 22%. De modo que é mais uma máscara que 

este Governo usa ao adotar os dados da Fundação Getúlio Var

gas, que distorcem a apuração do desemprego, mas nllio evttam 
que os desempregados passem fome, não evita que os desem

pregados se suiddem. Multo obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO • Agradaço-lhe, nobre sena

dor Lauro Campos, a bondade dos tennos Iniciais do seu aparte e 

a ajuda subseqUente que trouxe ao meu pronundamento, fome

cendo outros subsídios à apreciação da matéria. Tudo está a 

mostrar que se agrava o problema do desemprego e mais, segun

do a imprensa notldou, o próprio Presidente da República deda

rou, na França:, que durante o ano de 1996 a situação ainda conti

nuaria se agravando. Ora, enquanto tal ocorre, a classe média se 

empobrece e aumenta o número dos que estão em dificuldade. 

O Sr. Edlson Lobio -V. Exl me pennlte um aparta? 

O SR. JOSAPtiAT MARINHO- Ouço seu aparte. 

O Sr. Edlson Loblo- O Presidente da República citou nú~ 

meros que sofrerão um acréscimo de 20% sobre o ano passado; 

em 1995 foi de 5%, em 1996 é de 6%. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço-lhe, Senador 

Edlson Lobão, o acréscimo numérico que traz, porque não há 

mais nem contestação, por parte dos mombros do Governo, com 

relação à sduação existente, e que se agrava. 

Fato que todos observamos é reduzido a escrito em artigos 

sóbrios, de editorialistas, sem nenhuma _rejeiçlo por parte do Go

verno. Ainda ontem, o editolialista AntOnio Car1os Pereira, em O 

Estado de S.Paulo, assinalava: 

"O tempo de recolocação aumentou dramaticamente. Os 

demitidos sabem di_SSO e, portanto, qualquer dinheiro que entre no 

perfodo de vacas magras ajUda o orçamento familiar.• 

Mas esse mesmo jornalista salienta uma particularidade 

curiosa: 

•enquanto a sJ.tuação se agrava, o Governo, ao Invés de 

adotar providêndas corretivas, está promovendo estudos como o 

que o artigo revela. Em um dos órgãos do Ministério do Trabalho, 

por exemplo, estuda-se projeto de lei a ser encaminhado ao Con

gresso no próximo ano - anote-se -,vinculando o recebimento do 

salário-desemprego à matricula em qualquer dos cursos de reci

clagem, ou seta. de requalificação profissional.• · 

Quer dizer, a situação se agrava e o Governo, ao Invés de 

adotar providências que reduzam o sofrimento colativo, propõe-se 

a estudar projeto de lei destinado a estabelecer condições até 

para o cidadão receber o salário-desemprego. É demais, Sr. Pre

sidente! 

A providênda administrativa não sobrevém, o que se 

ameaça é a etabofação de um projeto de lei, condicionando o rece
bimento do salârio-desemprego a uma requallftcação profissional. 

E o jomallsta, com multa propriedade, acrescenta -que não 

dé. para retrelnar um engenheiro de produção, para que se adapte 

à nsta de empregados procurados no Sistema Nacional de Em

prego. Um gerente com fonnação em Engenharia e mestrado em 
Administração não será radcfado. No entanto, pessoas com essa 

quaiHicação freqOentam as fitas da Caixa EconOmica para recebe

ram, durante três meses, o •caramlnguado• seguro-desemprego: 

Pois, se o projeto anunciado sobrevier, até esse minguado auxmo 

do desemprego cessará, petas exigências de uma requaltftcaçAo 

profissional. 

Essas obseiV8çóes, Sr. Presidente, eu queria trazer ao Se

nado, sem mencionar nomes, mas pretendendo refrtsar que a si

tuação se agrava agora na Bahia, com a providência adotada 

pelo Excel, que absoNeu o Banco EconOmico. 

Todos sabem - a imprensa inteira publicou - que aquela 

absorção se deu da parte boa do Banco, porque a parte podre fi· 

cou à conta do Banco Central. 

o SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros)(Faz soar a cam

painha) 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - ES10u concluindo, Sr. Pre

sidente. 

Então, o Banco Excel, que recebeu essas vantagens, que, 

em seguida, reabriu o Banco EconOmico em clima de festa, pouco 

após, a medida tomada em beneficio da economia baiana, amea

ça de dispensa voluntária uma parta relevante dos servidores da

quela organização? Fica a observação para que possamos, nesta 

Casa, continuar vigilantes. 

Acentue-se. para exame posterior, próximo ou remoto, que 

bancos que recebem volumosos auxmos do Banco central, para 
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1ue absorvam outros em dificuldades, logo, em seguida, tomam 

jecisão de demitir empregados que receberam. 

Pergunta-se: O Ministério da Fazenda e o Banco Central 

não atentaram para esta situação? Um e outro órgão não verifica

ram que, fornecendo tão altos recursos aos bancos privados, pre

cisavam resguardar a situação dos assalariados? Como os ban

cos estão demitindo, ou ameaçando de demitir, por essa forma 

oblfqua, a conclusão a que se chega é a de que não houve a pre

caução por parte do Banco central nem do Ministério da Fazen

da. 
O Sr. Onofre Qulnan- Pennite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex'. 

O Sr. Onofre Quinan -Ao usar o Proer para socorrer o sis

tema financeiro, uma das exigências que se deveria fazer seria 

n~o haver demissão nos bancos. Já que está investindo vultosas 

somas para salvar esta ou aquela instituição, pelo menos nesta 

operação deveriam resguardar os empregos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO • Agradeço-lhe o aparte 

que, em verdade, serve de condusão ao meu pronunciamento. 

Lamentavelmente, ao contrário do que V. Ex' justamente 

observa, o Governo não adotou a providência de resguardar a Si· 

tuação dos bancários. As vantagens do Proer são apenas para os 

bancos. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA S~ 
SÃO DE 12-C6-96 QUE SE REPUBUCA 
POR HAVER SAlDO COM INCORREÇÕES. 

O SR. CARLOS WILSON (PSOB-PE) - Sr. Presidente, S .. s 

e Srs. Senadores, venho a essa Tribuna, Senhor Presidente, Se

nhoras e Senhores Senadores, para lamentar o passamento da 

Senhora Maria Thereza Brennand Coelho, viúva do ex-Governa

dor e ex-Senador Nilo COelho, que faleceu às sete horas da ma

nhã do último dia 2 de junho, no Hospital Santa Joana. 

Foi vitimada por um derrame cerebral, depois de passar 

três semélflas em coma. Familiares, amigos e muitos pol(tlcos 

compareceram ao velório da ex-primeira dama do. Estado de Per

nambuco, ocorrido na residência do Deputado Federal Oswaldo 

Coelho. O enterro foi realizado no cemitério de Santo Amaro. em 

clima de multa emoção e tristeza. 

Dona Maria Thereza foi uma mulher forte, .que sempre In

centivou a carreira poUtlca de seu marido, o ex-Governador Nilo 

COelho. Ela foi aquela voz da consctêncla, aquela voz da prudên

cia, que, no entanto, jamais se conteve diante da dificuldade ou 

do desafio. 

Dlscretfssima, Dona Maria Thereza jamais transformou 

ações fflantrópicass em oportunidades de promoção pessoal. Pre

feria fazer doações para auxiliar instttulções de caridade, em lugar 

da promover grandes festas. Certa ocasião, lembro-me bem, 

quando ainda era Governador do Estado, a recebi em audiência 

na qual ela me solicitava que reabrtsse parte do Hospital Dom 

Malan, em Petrolina, à época desativado, como também que con· 

seguisse vertias para a ampliação e reforma desse mesmo Hospl· 

tal. Este foi o único pedido que tez a mim, o que comprova a gran-

• 

de preocupação e o carinho que Dona Maria Thereza nutria pe

los menos favorecidos. 

Segundo relato do jornalista José de Souza Alencar, Alax, 

colunista sodal do Jomal do COmmercio, quando Nilo COelho foi 

. indicado como Governador de Pernambuco, a única foto que se 

conseguiu de Dona Maria Thereza foi obtida durante uma missa 

de Ação de Graças. 

Até que a doença lhe consumisse as derradeiras forças, a 
viúva de Nilo Coelho vinha actninistrando uma fábrica de confec

ções em Petrollna, Pemambuoo. e demonstrava entusiasmo com 

suas novas obrigaçOes. Aliás, ela doou todo o acervo politico--cul

tural e pessoal d4~ seu marido à Prefeitura de Petrolina: 50 álbuns 

com 1.629 fotos e milhares de documentos foram colocados no 

Memoriai Nilo COelho, inaugurado por ela em setembro do ano 

passado, durante as comemorações do centenário do falecido ex

Governador e ex-Senador. 

É preciso lembrar, por ser de extrema justiça, a importância 

de Dona Maria Thereza na carreira de seu marido. Mas, é preciso 

lembrar. também, sua extrema dedicação às filhas Maria Dulce, 

Maria Alice Maria Tereza, Maria Luciana e Maria CBrolina, está 

casada com Deputado Federal CUnha Bueno. Ela as conduziu na 
vida com sabedoria, elegAnda, discernimento, educação e leveza 

e ajudou a construir personalidades simpáticas, preparadas, de

terminadas e inteligentes. Além disso, Dona Marta Thereza tava 

uma vida dedicada à emancipação da região de Petrollna e de 

toda aquela área banhada pelo rio São FranCisco no Estado de 

Pernambuco. 

senhor Presidente, SOnharas e Senhores Senadores. 

Dona Marta Thereza Coelho era, em poucas palavras. uma figura 

fidalga. sabemos todos, parlamentares que presenciamos as me-
moráveis Intervenções do Senador Nilo COelho, e pemambuca

nos que nos acostumamos com o trabalho· incansável do Gover

nador Nilo Coelho, que parte de suas decls6os, de sua obstinação 

e de sua força provinham do convCvio com Dona Maria Thereza. 

56 temos a tarnemar, Senhor Presk:lonte, Senhoras e se
nhores Senadoras, a perda de uma pessoa amiga, resposável sé

ria, trabalhadora porém doce e alegre, que sempre incentivou a 

carreira de seu marido nunca abandonou as filhas e sempre teve 

os olhos voltados para o sertão de Pernambuco. é uma perda 

para o Estado e para a politiCa. sem ela, o deserto se amplia. 

Muito obrigado. 

ATA DA 471 SESSÃO, REAUZADA 
EM 26 DE ABRIL DE 1995 

(Publicada no DCN (Seção 11), de Zl de abnl de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

À página n• 6303, 11 coluna, no parecer da Co
missão de Assuntos EconOmicos sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 34, de 1995, que 'Altera inciso do 
art. 11 da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 
incluindo as despesas com medicamentos e mate
riais médico-hospitalares entre as deduções admiti-
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das na declaração do Imposto de Renda das pes
soas trsicas", 

Onde se lê: 

Leia-se: 
PARECER N• 287, DE 1995 

PARECER N° 257, DE 1995 

Ata da 94!! Sessão Não Deliberativa, em 14 de junho de 1996 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr. Emandes Amorim 

(Inicia-se a sessão às 9 horas.) 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim} • De

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

balhos. 
O Sr. 1• Secretárto em exercício, Senador Val

mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PROJETOS 

RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°48, DE 1996 

(N• 212195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à FM Stúdlo 96 Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de 
Curltlba, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n• 34, de 13 de fevereiro de 1990, que renova, 
por 10 (dez} anos, a partir de 9 de março de 1989, a 
permissão outorgada à FM Stúdio 96 Lida, para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em frequência mo
dulada na cidade de Curitiba, Estado do Pardná 

Art. 2" Este decreto Legislativo entra em vigor 
na data da sua publicação. 

MENSAGEM N° 229, OE 1990 

Excelentlssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 49 inciso XII, combinado com o 
§ 1° do art 223, da Constittição Federal, tenho a honra 
de submeter à apreciação do Congresso Nacional, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi-

nistro de Estado das Comunicações, o alo constante da 
Portaria n• 34, de 13 de fevereiro de 1990, publicada no 
Diário Oficial da União do dia 8 de fevereiro de 1990, 
que "renova, 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 9 de março de 1989, a perrrissão outorgada à 
FM Stúdio 96 Lida., através da Portaria MC n" 258, de 2 
de março de 1979, para explorar, na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, serviço de raéiOdifusão sonora 
em freqüência modulada". 

Brasma, 13 de março de 1990.- José Sarney. 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N° 118190, OE 8 DE 
MARÇO OE 1990, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentfssimo Senhor Presidente da Repú-
blica, 

Tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência o processo de renova
ção de outorga requerida pela FM Stúdio 96 Lida., 
executante do serviço de radiodffusão sonora em 
freqOência modulada, na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, achando-o regular
mente instruido e obedecidos os requis~os legais e 
técnicos atinentes ao procedimento renovatório, o 
que me levou a deferir o requerido. 

3. A este propós~o. esclareço que, em virtude 
do disposto no art. 223, § 3°, da Constituição, o ato 
renovatório somente virá a produzir seus efeitos le
gais após deliberação do Congresso, a quem enca
reço Vossa Excelência se digne de encaminhar a 
anexa portarta. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do 
mais profundo respeito. - Antllnlo Carlos Magalhães. 

PORTARIA N• 34, OE 13 DE FEVEREIRO DE 1990. 

• 
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O Ministro de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições que lhe confere o art. 1•, do 
Decreto n• 70.568, de 18 de maio de 1972, e nos 
termos do art. 6°, item 11, do Decreto n• 88.066, de 
26 janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta 
do Processo n• 29105~001238/88, 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 9 de março de 1989, a permissão 
outorgada à FM Stúdio 91? ·Lida., através da Portaria 
MC n• 258, de 2 de março de 1979, para explorar, 
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada; 

11- a execução do serviço de radiodifusão, cuja 
outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes e seus-regulamentos; 

III -a permissão ora renovada somente produz~ 
rá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
clonai, na forma do§ 3", do art. 223, da Constituição; · 

IV - esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.- Antonio Carlos Magalhães. 

FM Stúdio 96 Lida. 
CGC n• 77827673/0001-44 

Quadro Social 

Nome Cotas ValorCz$ 
Miguel Nasser Filho CPF n11 

107488229·68 475.382 475.38200 

Diana Nasser 
CPF n11 107488229-68 45.679 45.67900 . 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

··················-·······--···-----····-····--
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princfpio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2" A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mfnimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3" O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4° O cancelamento da concessãO ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. 

§ s• O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(A Comisslio de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 49, DE 1996 

(N• 213195, na Cãmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga pennlssão 
à Rádio Mostardas Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média de âmbito local na cidade de Mos
tardas, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 
Portaria n°107, de 9 de março de 1990, que outorga 
permissão à Rádio Mostardas Lida., para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia de âmbito local na cidade de Mostardas, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 2° Este decreto legislativo entta em vigor 
na data de sua publicação. · 

MENSAGEM N• 293, DE 1990 

Excelentfssirnos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1• do art. 223, da Constituição Federal, tenho a 
honra de submeter à apreciação do Congresso Nacio
nal, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato 
constante da Portaria n• 107, de 9 de março de 1990, 
publicado no Diário Ollclal da União do dia 13 de mar
ço de 1990, que "outorga perrrissão à Rádio Mostar
das Lida., para explorar, pelo'prazo de 10 (dezj 'anos, 
sem direfto de exclusividade, serviço de radioditusão 
sonora em onda média de âmbito local, na cidade de 
Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul". 

Brasflia, 14 de março de 1990. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 170/90, DE 12 DE 
MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. ' 

Excelentfssirno Senhor Presidente da Repúbnca. 
- De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
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minei a publicação do Edital n• 307/88, com vistas à 
implantação de uma estação de radiodifusão sonora 
em onda média de âmbito local, na cidade de Mos
tardas, Estado do Rio Grande do Sul. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu ape
nas a Rádio Mostardas Lida. 

3. Os órgãos competentes deste Ministério 
cooclufram no sentido de que, os aspectos técnico e 
jurfdico, a entidade proponente satisfaz às exigên
cias do Edital e aos requisitos da legislação especifi
ca de radiodHusão. 

4. Nessas condições, à vista da entidade que 
se habilitou à execução do serviço objeto do edital, 
(quadro anexo), tenho a honra de submeter o assun
to a Vossa Excelência, para fins de decisão, nos ter
mos do art. 16 e seus parágrafos do Regulamento 
de Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n• 91.837, de 25 de outubro de 1985. O 
ato.~ outorga somen~_ V!n.l. a produzir seus efeitos 

legais após deliberação do Congresso Nacional, na 
forma do § 3° do art. 223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do 
mais profundo respeito.- Antônio Carlos Magalhães. 

RADIO UOSTI!.RDAS LTDA 

JOSt ELEM!O BOER DRI 

OORLI SIMON 

NEILA ELENICE BUTH 
ANIBAL OE ACUIAR 

Processo 29102.001503/88 

" 20 

20 ,. 

X 

PORTARIA N°107, DE 9 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das Comunicações, usan
do das atribuições que lhe conferem o ar!. 1' do De
creto n• 70.568, de 18 de maio de 1972, e o ar!. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a re
dação dada pelo Decreto n• 68.067, de 26 de janeiro 
de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo 
MC n• 29000.007414/68, (Edital n• 307/68), resolve: 

1 - Outorgar permissão à Rádio Mostardas 
Ltda., pNa explorar, pelo prazo de 1 O (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média de âmbito local, na ci
dade de Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul. 

11 - A permissão ora outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse
qüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorga em sua proposta. 

III - Esta ·permissão somente proôuzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, na 
forma do ar!. 223, § 3', da Constituição. 

IV - Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.- Antônio Carlos Magalhães. 

••o_x_ 

i 

o 
--~ 

IOOIItiO~ ,_._,,.fO 
ntodo 

_._ .... _LL .. -
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observando o princípio da complementaridade dos 
sistemas privado, público e estatal. '-~ 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 22 e 42 a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2" A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos -do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 32 O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efe~os legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 42 O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo depende de decisão 
judicial. 

§ s• O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 50, DE 1996 

(N' 215/95, na Cãmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a outorga 
deferida à Rádio Encruzilhadense Lida., 
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Encruzi
lhada do Su~ Estado do Rio Grande do SUl. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n2 , de 4 de agosto de 1992, que renova. 
por 10 (dez) anos, a partir de 5 de maio de 1991, a 
outorga deferida à Rádio Encruzilhada Lida., para 
explorar, sem direito de exclusividade. serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de En
cruzilhada do Sul. Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N' 433, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado 

como o § 1' do art. 223, da Constituiçãci Federal. 
submeto à apreciação do Congresso Nacional, 

acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado dos Transportes e das Comuni
cações, o ato constante do Decreto que "Renova a 
outorga deferida à Rádio Encruzilhadense Lida., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Encruzilhada do Sul, Es
tado do Rio Grande do Sul". 

Brasília, 4 de agosto de 1992. - Fernando 
Collor de Mello. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 142/92 DE 14 DE 
JULHO DE 1992 DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADOS TRANSPORTES E DAS COMUNI
CAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

Tenho a honra de submeter à elevada consi
deração de Vossa Excelência, a inclusão ciO proje
to de decreto de renovação de prazo de vigência 
da outorga deferida à Rádio Encruzilhadense 
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Encruzilhada do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

2. O pedido de renovação encontra-se devi
damente instruido de acordo com a legislação em 
vigor e a estação está funcionando dentro das ca
racterísticas técnicas a ela atribuídas por este Mi
nistério. 

3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Consti
tuição. o ato de renovação somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, a quem deverá ser remetido o processo admi
nistrativo pertinente, que a esta acompanha. 

4. Estas. Senhor Presidente, as minhas con
siderações a respeita do mencionado projeto de 
decreto. que submeto à elevada consideração de 
Vossa Excelência. 

Respeitosamente, - Alfonso Alves de Ca
margo Netto, Ministro de Estado dos Transportes 
e das Comunicações. 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Renova a outorga deferida à Rádio 
Encruzilhadense Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Encruzilhada do Sul, 

· Estado do Rio Grande do Sul. 

O Presidente da República, no uso das atribuiçõ
es que lhe_ conferem os arts. 84, inciso IV, e 223. da 

· Const~uiçãõ, e nos termos do art. 6", inciso I, do De
creto n' 88.066. de 26 de janeiro de 1983, e tendo em 
vista o que consta do Processo n' 29102.000106/91, 



00542 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

Decreta: 
Art 1• Fica renovada, de acordo com o art. aa, 

§ a•, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
10 (dez) anos, a partir de 5 de maio de 1991, a ou
torga deferida à Rádio Encruzilhadense Lida, pela 
Portaria MC N• 56, de 2a de abril de 1981, tendo a 
entidade passado à condição de concessionária nos 
termos do art 1 06 do Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de 
a1 de outubro de 196a, para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodHusão sonora em 
onda média, na cidade de Encruzilhada do Sul, Es
tado do Rio Grande do Sul. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renova_da por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art 2• Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do§ a• do art. 22a da Constituição. 

Art a• Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasma, 4 de agosto de 1992; 171° da lnd<i!· 
pendência e 1 04• da República. Fernando Collor 
de Mello. 

Cotllltas CoiiiO ValorCz$ 

Adão Freitas Fonseca 586 586.000,00 

Almedorino Cassep Azambuja 200 200.000,00 

Antonio Carlos Domeltas Moreira 100 100.000,00 

Almir Osmar Lemos I!() 80.000,00 

Artimine Sabino Cassep I!() 80.000,00 

Amilcar Fontoura da Cruz 160 160.000,00 

Claudio Walter Viegas 590 590.000.00 

Oonilo Domingos Gassep ao 80.000,00 

Eudides Luiz Brocardo 100 100.000,00 

Felix Octávio Prestes da Silva 160 160.000,00 

Flávio Amaro da Cruz Pereira 50 50.000,00 

Florindo Céissep AZambuJa 160 160.000,00 

Juarez Rodrigues de Freitas 50 50.000,00 

AntOnio Canos Mesquita Ferreira 19 19.000,00 

João Arty Batista 10 10.000,00 

Luiz Ubiratan Medina Machado· 32 32.000,00 

Oscar Strassburger ao 80.000,00 

Rivadávia Correa da Silva 32 32.000,00 

Amildo Genz 150 150.000,00 

Aldimar xavier dos Santos 20 20.000,00 

Athanagildo Florisbal 60 60.000,00 

Claudio Roberto Nunes Galgo 02 2.000,00 

cartas Roberto Scheidt Escobar 

Ojalmo Bltencourt de Souza 

Eugen Alberto Judwig 

Hércio Alves Rodrtges 

Honório Porto castro 

João cartas Duarte 

João Osvaldo Leivas Job 

os 
_H2 

08 

43 

40 

60 

360 

5.000,00 

112.000,00 

8.000,00 

43.000,00 

40.000,00 

50.000,00 

380c00000 

Total 3.419 3.419.000,00 

LEGISLAÇÃO CITADA ~· 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ÇQNSTITUIÇÃO . 

Art. 22a. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodHusão sonora e de sons e ima
gens, observado o principio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 2• e 4•, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2" A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mlnimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3" O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efettos legais após deliberação do Congres· 
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4• O cancelamento da concessão ou pennis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisãc 
judicial. 

§ so O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(À Comissão de Educação.) 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 51, DE 1996 
(N•216195,na Cãmarados Deputados) 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Terra Ltda. para 
explorar serviço de radlodHusão sonora 
em treqüêncla modulada na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se· refere a 

Portaria n• 601, de 15 de agosto de 1994, quere
nova, por 1 O (dez) anos, a partir de 8 de agosto de 
1990, a pennissão outorgada à Rádio Terra Lida. 
para explorar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
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da na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 711, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XJI, combinado 

com o § 1• do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante c!a 
Portaria n• 601, de 15 de agosto de 1994, que reno
va a permissão outorgada à Rádio Terra Lida., para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

Brasília, 2 de setembro de 1994. - Itamar 
Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 92/MC, DE 25 DE 
AGOSTO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. 

E.M. N• , 92/MC 

Brasma, 25 de agosto de 1994 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria n• 601, de 15 agosto de 1994, pela 
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Terra 
Lida., para explorar serviço na cidade de Belo Hori· 
zonte, Estado de Minas Gerais. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devi
damente instruído de acordo com a legislação apli
cável, o que me levou a deferir o requerimento de 
renovação. 

3. Esclareço que nos termos do § 3• do art. 
223 da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solieito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo n• 29104.000301/9D-78, que deu origem. 

Respeitosamente, D]alma Bastos de Morais, 
Ministro de Estado das Comunicações. 

PORTARIA N• 601, DE 15 DE AGOSTO DE 1994. 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
6°, inciso li, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 29104.000301/9D-78, 

Resolve: 

I. Renovar, de acordo com o art. 33, § 3° da Lei 
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
parti r de 8 de agosto de 1990, a permissão outoi"ga.
da à Rádio Terra Lida. pela Portaria n• 182, de 31 de 
julho de 1980, para explorar, sem diretto -de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais: 

11. A execução do serviço cuja outorga é reno
vada por esta Portaria, reger-se-á pelo Cód;go Brasi
leiro de Telecomunicações, Leis subseqôentes e 
seus regulamentos. 

III. Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3" do art 223 da Constituição. 

IV. ESta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. - D]aima Bastos de Morais. 

Sétima Alteração Contratual 
Posição Atual 

14-11-94 
· AReração do capital Social da Sociedade de 

R$2.909,00 (dois mil novecentos e nove reais)~para 
R$15.000,00 (quinze mil reais). · 

Quadro Social 
Marcos Vaz de Melo - Sócio-Gerente - 7.500 

(sete mil e quinhentas) cotas. , 
Paula Jacques - Sócia-Gerente - 7.500 (sete 

mil e quinhentas) cotas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

••••---.••••••••--•-•••••••n••-••••-••••--••••~••••·~~·-••••n-uoooooo 

T(TULOIV 

Da Organização dos Poderea 

CAPITULO I 

Do Poder Leglslàtivo 

SEÇÃO 11 

Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atas internacionais que acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao património nacio
nal; 



00544 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

11 - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou 
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar, 

III- autorizar o Presidente e o Vice-Preslden
te da República a se ausentarem do Pais, quando 
a ausência exceder a quinze dias; 

·- IV- aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estaC:o de sitio, ou suspen
der qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os ates normativos do Poder Exe
cutivo que exorbitem do poder regulamentar ou 
dos limites de delegação legislativa; · . . . 

VI -mudar iemporariamente sua sede; .. 
VIl - fixar idêntica remuneração para os De

putados Federais e os Senadores, em cada legis
latura para a subseqüente observado o que .dispõe 
os arts. 150, 11, 153, III e 153, § 2. I; 

VIII - fixar para cada exerclcio financeiro a 
remuneração dei Presidente e do Vice-Presidente 
da República e dos Ministros de Estado, opserva
do o que dispõem os arts. 150, 11; '153, 111, é 153, 
2.1; 

IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidente da República e. apreciar os relató
rios sobre a execução dos planos de governo; 

X- fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Execu
tivo, incluídos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua compe
tência legislativa em face da atribuição normativa 
dos outros Poderes; 

X 11 - apreciar os a tos de concessão e reno
vação de concessão de emissoras de radio e tele
visão; 

XIII - escolher dois terços dos membros do 
Tribunal de Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares; 

XV - autorizar referendo e convocar plebi
scito; 

XVI - autorizar em terras indlgenas a explo
ração e o aproveitamento de recursos hldricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais. 

XVII - aprovar previamente a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 

TfTULOVIII 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO I 
Disposição Geral 

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodffusão sonora e de sons e ima
gens, observado o principio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estadual. 

§ 1• 'o Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do arl 64, §§ 2• e 4°, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2" A não renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de no mínimo dois quin
tos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3" O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4• O cancelamento da concessão ou permis
são; antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5• O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
pa(B as de televisão. 

.... -.......................... _. __________ ._ .................... ___ , ........... . 
(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA11VO 
N• 52, DE 1996 

(N" 219195, na Câmara dos Deputados) ........... , . 
Aprova o ato que renova a concas

são da Rádio Ceres Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Não Me Toque, Esta
do do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/n•, de 27 de dezembro de 1994, que reno
va, por 10 (dez) anos, a partir de 15 de março de 
1995, a concessão da Rádio Geres Lida. para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Não Me 
Toque, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 36, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, submeio à 
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apreciação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Comunicações. o ato constante do Decreto 
de 27 de dezembro de 1994, que 'Renova a conces
são da Rádio Ceres Lida, pam explomr serviço de 
radiod~usão sonom em onda média, na cidade de 
Não Me Toque, Estado do Rio Gmnde do Sul'. 

Brasília, 5 de janeiro de 1995. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 241/MC, DE 14 DE 
. DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINI8-
TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca. 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 
incluso Processo Administmtivo n• 
53790.001469/94, em que a Rádio Ceres Uda., 
concessionária do serviço de radiod~usão sonora 
em onda média, na cidade de Não me Toque, Esta
do do Rio Grande do Sul, solicita renovação do 
prazo de vigência de sua concessão por mais dez 
anos. 

2. O pedido de renovação encontra-se devi
damente instruído de acordo com a legislação em 
vigor e a emissora está funcionando dentro das 
caracterfsticas técnicas a ela· atribuídas por este 
Ministério. 

3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Consti
tuiçãa;·o-alo de renovação somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde deverá ser remetido o processo ad
ministrativo pertinenie, que esta acompanha. 

Respeitosamente. - Djalma Bastos de Mo
rais, Ministro de Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994 

Renova a concessão da Rádio Ceres 
Uda, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Não 
Me Toque, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 
da Constituição, e nos termos do art. 6°. inciso I, do 
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 
53790.001469194, decreta: 

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, 
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 
mais de dez anos, a partir de 15 de março de 1995, 
a concessão da Rádio Ceres Uda., renovada pelo 
Decreto n• 91.568, de 23 de agosto de 1985, sendo 
mantido o prazo residual da outorga conforme De
creto de 1 O de maio ué- 1991, attemdo pelo Decreto 

de' 14 de outubro de 1994, pam executar, sem direi
to de exclusividade, serviços de radiodffusão sonora 
em onda média, na cidade de Não Me Toque, Esta
do do Rio Grande do Sul. 

Parágm.fo único. A execução do serviço de ra· 
dioditusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subsequentes e seus regulamentos. 

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
teiTT'ios do § 3° do art. 223 da Constituição. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Bmsnia, 27 de dezembro de 1994; 173° da ln
dependência e 106° dá" República. - Djalma Bastos 
de r.lorals. 

Co- Cotu Valor em CzS 

Dante· Rltzaneck · 12.380 . õ19.000,00 

Irene Clacl Soder 1.413 70.650,00 

Luiz Rubln 753 37.850,00 

AdeJar da Cunha . 377 18.!!QO,OO 

Júlio Graeff Riczaneck 377 18.$00,00 

T-1 15.300 765.00000 

LEGISLAÇÃO C/Tf.DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO 11 
Das atrib••ições do Congresso Nacional 

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

XII - apreciar os at<Js de concessão e renova
ção de emissoras de rádio e televisão; 

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPITULO V 
Da Comunicaç..1o Social 
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento 
da mensagem. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 
N• 53, DE 1996. 

(N• 225195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Tucano FM LTDA. para explorar 
serviço de mdiodlfusão sonom em fre
qOência modulada na cidade de Tucano, 
Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decrela: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se relere a 

Portaria n• 142, de 29 de agosto de 1989, que outor
ga permissão à Rádio Tucano FM Lida. para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em lre
qüência modulada na cidade de Tucano. Estado 
da Bahia. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. · · · · 

MENSAGEM N°501, DE 1989 

Excelentíssimo Senhores Membros do Con-
gresso Nacional: · 

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 
com § 1° do artigo 223, da Constituição Federal, te
nho a honra de submeter à apreciação do Col1gres
so Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o 
ato constante da Portaria n• 142, de 29 de agosto de 
1989, publicado no Diário Oficial da União do dia 
30 de agosto de 1989, que 'outorga permissão à Rá
dio Tucano FM LTDA. para explorar, pelo prazo de 
1 o (dez) anos. sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de tucano, Estado da Bahia'. 

Brasília, 6 de setembro de 1989.- José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 128/89 - GM MI· 
NISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

De conformidade com as atribuições legais e 
regulamentares cometidas a es)e Ministério, deter
minei a publicação do Edital n• 36/89, com vistas ·à 
implantação de uma estação de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Tucano. 
Estado da Bahia. 

2. No prazo estabelecido pela lei, ocorreu 
apenas à Rádio Tucano FM L TOA. 

3. ~ubmetido o assunto ao exame dos órgã
os competentes deste Ministério, as- conclusões 
foram no sentido de que, sob os aspectos técnico 
e jurídico, a entidade proponente satisfez às exi
gências do Edital e aos requisitos da legislação 
específica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, à vista da. entidade que 
se habilitou (quadro anexo) à execução do setviço 
objeto do edital, tenho a honra de encaminhar o 
assunto à elevada consideração de Vossa Exce
lência, encarecendo se digne de enviar ao Con
gresso .Nacional a anexa portaria de permissão. o 
·ato de outorga somente virá a produzir seus efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, na forma do parágrafo terceiro, do artigo 223, 
da Constituição. 

.. Renovo a Vossa Excelência meus protestos 
do mais profundo respeito. - Antonio Carlos Ma
galhães. 

PORTARIA N° 142, DE 29 DE AGOSTO DE 1989 

O Ministro de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições que lhe conferem o arti
go 1" do .Q,E;c~t() n• 70.568, de 18 de maio de 
1972, e o artigo 32 do Regulamento dos Servi· 

· ços de· Radiodifusão, com a redação dada pelo 
Decreto n• 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e 
tendo em vista o que consta do Processo MC n• 
29107.000481/89. (Edital n° 36/89). resolve: 

I - Outorgar permissão à Rádio Tucano FM 
L TOA. para explorar, pelo prazo de 1 O (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu, 
são sonora em freq üência modulada, na cidade de 
Tucano, Estado da Bahia. 

11 - A permissão ora outorgada reger-se-à 
pelo Código· Brasileiro de Telecomunicações, leis 
e subseqüentes, regulamentos e obrigações assu
midas pela outorgada em sua proposta. 

III - Esta permissão somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, na 
forma do artigo 223, parágrafo terceiro, da Constitui
ção. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. -Antonio Carlos Magalhães. 
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Sócios Cotas Valor em NCZ$ 

AntOnio Pimental da 5antana 

José Penedo C. de Albuquerque 

Gldásio Penedo C. de Albuquerque 

Arllton Dan tas_ dos Santos 

25 

75 

75 

75 

20.00 

750,00 

750,00 

750.00 

Total 250 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

2.500.00 

•••••••••••••••••••••••o.oooonoouo::.---••••••••-·~-----••••••••••••••• 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e 
renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal. 

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2" A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3" O ato de outorga ou renovação somente 
prodU2irá efe~os legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4° O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão ju
dicial. 

§ 5• O pra2o da concessão ou permissão será de 
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para 
as de televisão. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 54, DE 1996 

(N" 227195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à televisão Gaúcha S.A. para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do SUl. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n•, de 26 de julho de 1994, que renova, por 15 
(quinze} anos, a partir de 5 de outubro de 1992, a con
cessão outorgada à Televisão GaúCha S.A. para ex
plorar, sem dire~o de exclusividade, serviço de _radiodi
fusão de sons e imagens (televisão} na cidade de Por
to Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

_ Art. a• Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.·--

MENSAGEM N° 596, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, corrbinado 

com o § 1° do artigo .223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Ministro de Estado 
das Comunicat"..pes, o ato constante do Decreto de aS 
de julho de 1994, que "Renova à concessão outorgada 
à Televisão Gaúcha S/ A para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e Imagens (televisão) na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul". 

Brasllia, a9 de julho de 1994. -Itamar Franco. 

DECRETO OE 26 OE JULHO OE 1994 

Renova a· concessão outorgada à 
Televisão Gaúcha SIA, para explorar ser
viço de radlodHusão de sons e imagens 

__ (televisão),_ na cidade de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

O Presidente da República, no uso das '\tribui
ções que lhe conferem os arts. 64, ihciso IV, e 223, 
caput, da Constituição, e nos termos do art. 6°, inci
so I, do Decreto n• 88.066, de a6 de janeiro de 1983, 
e tendo em v.ista o que consta do Processo n• 
a9790.000762/92. 

Decreta: 
Ar!. 1• Fica renovada, de acordo com o art. 33, 

§ 3°, da Lei n• 4.117, de a7 de agosto de 1962, por 
mais quinze anos, a partir de 5 de outubro de 199a, 
a concessão c;leferida à Rádio Sociedade Gaúcha 
S/A, através do Decreto n• 47.a78, de a4 de novem
bro de 1959, hoje pertencente à Televisão Gaúcha 
S/A, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo 
Decreto de 1 O de maio de 1991, para executar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão}, na cidade de Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. a• Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3° do art. aa3 da Constituição. 

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação. 

Brasnia, a6 de julho de 1994; 173° da Inde
pendência e 1 06" da República. - Itamar Franco, 
Djalma Bastos de Morais. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 51/MC, DE 1994 
Ministério das Comunicações 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo n• 29790.000762/92, 
em que a Televisão Gaúcha S/A, concessionária do 
serviço de radiod~usão de sons e imagens (televisão), 
na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul, solicita renovação do prazo de vigência de sua 
concessão per mais quinze anos. 

2. Convém ressaltar que a presente concessão 
foi deferida originariamente à Rádio Sociedade Gaú
cha S/A, através do Decreto n• 47.278, de 24 de no
vembro de 1959, e em virtude da cisão desta entida
de constituiu-se a Televisão Gaúcha S/ A, que assu
miu os encargos da execução do serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

3. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruído de acordo com a legislação aplicável 
e a estação está funcionando dentro das caracterís
ticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério. 

4. Nos termos do § 32 do art. 223 da Constitui
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde deverá ser remetido o processo adll'inis
trativo pertinente, que esta acompanha. Respeitosa
mente - Djalma Bastos de Morais, Ministro de Es
tado das Comunicações. 

TELEVISÃO GAÚCHA S.A. 

Composição acionária da empresa, com res
pectiva relação dos acionistas e respectivas partici
pações: 

Acionlstas 

lona Pacheco Sirotsky 

Jayme Sirotsky 

ano Nilo Hasalof 

Harry Herbert Kley 

Luiz Carvalh? Bastos 

Manoel Pedro Leão Reis 

Asta JtJdtth Hertz 

Lulz Alberto Barlchello 

Laura SChlrmer 

Geraldo hess 

João Sayad 

Total 

Ayõtts o/o 

9.738.723 52,64 

8.720.558 . 47,14 

14.800 0,08 

9.250 0,05 

5.550 0,03 

5.550 0,03 

5.550 0,03 

8 

8 
__ j 

18.500.000 100,00 

CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

T(TULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPfTULO I 
Do Poder Legislativo 

.. ~· .. ·~···· ...................... ----~- ·--~~---···-- .....•.... ~~-··- ·•······ ······ 
SEÇÃOI··· 

Das Atribuições do Congresso Nacional 

••••••~u••••-••••••••••••••••••--•••~··;-~.--~••n•••-••••••••••••••-•• 

Art. 49. É da competência do Congresso Na-
cional: ·· 

I ~ resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos iritemacionáis que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao património nacional. 

TITULO VIII 
Da Ordem Social 

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar permissão e autorização para o serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens observado 
o princípio da complementaridade dos sistemas pri
vado, público e estatal. 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ ZO e 4', a contar do recebimento 
da mensagem. · 

§ 22 A não renovação de concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional em votação nominal. 

§ 32 O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. 

· § 4' O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. 

§ s• O prazo de concessão ou permissão será 
de dez anos para: as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 55, DE 1996 

. ___ .(t-12 2281l15, na Çâll'lllra_dor~ Def!utados) 

Aprova o ato que renova a permis
são OIJlorgada à Rádio Liberdade do Rio 
Grande do Suf Ltda. para explorar serviço 
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de radiodifusão sonora- em freqüência 
modulada na cidade de Vlamão, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n• 657, de 5 de setembro de 1994, que re
nova, por 1 O (dez) anos, a partir de 24 de outubro de 
1 993, a permissão outorgada à Rádio Liberdade do 
Rio Grande do Sul Uda. para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Viamão, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 844, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49,inciso XII, combinado 

o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhando de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria n• 657, de 5 de setembro de 1994, que re
nova, por mais dez anos a permissão outorgada à 
Rádio Liberdade do Rio Grande do Sul Ltda, para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqUência modulada, na ci
dade de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul. 

Brasília, 14 de outubro de 1994. - Itamar 
Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 142/MC DE 12 DE 
OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentissimo Senhor Presidente da República. 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa Portaria n• 657 de 5 de setembro de 1994, 
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Li
berdade do Rio Grande do Sul Ltda, para exercer 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên
cia modulada, na cidade Viamão, Estado do Rio 
Grande do Sul. .. 

Os órgãos competentes deste Ministério mani
festaram-se sobre o pedido, considerando-o devida· 
mente instruído de acordo com a legislação aplicável, 
o que me levou a delerir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 32 do art. 
223, da Constituição, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja 

Cotlstas 

Telmo Jaime Tartaronl 

Júlio Brunem 

Cota o 
16.500 

5.500 

Valor 

16.500~000,00 

5.500.000.00 

Rubens Ardenghi 5.500 5.500.000,00 

Total 27.500 CR$ 27.500.000,00 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das atribuições do Congresso Nacional 

Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional: ' 

I - resolver definnivamente sobre tratados, 
acordos ou atas internacionais que acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao património nacio
nal; 

11 - autorizar o Presidente da República a 
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que 
forças estrangeiras transitem pelo território na
cional ou nele permaneçam temporariamente, 
ressalvados os casos previstes em lei comple
mentar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do Pais, quando a 
ausência exceder a quinze dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interven
ção federal, autorizar o estado de·sftio, ou suspen· 
der qualquer uma dessas medidas; 

V - sustar os atas normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos li
mites de delegação legislativa; 

VI - mudar temporariamente sua sede; 
VIl - fixar idêntica remuneração para os Depu

tados Federais e os Senadores em cada legislatura 
para a subseqüente, observado o que dispõem os 
arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 22 , I; 

·- VIII - lixar para cada exercício financeiro a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o 

- que dispõem os arts. 150, 11, 153, III e 153, § 2•, I; 
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IX - julgar anualmente as contas prestadas 
pelo Presidene da República e apreciar os relatórios 
sobre a execução dos planos de governo; 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os ates do Poder Executi
vo, incluídos os da administração indireta; 

XI - zelar pela preservação de sua competên
cia 'legislativa em face da atribuição normativa dos 
outros PadeJes; 

XII - apreciar os ates de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão; 

XIII - escolher dois terços dos membros do 
Tribunal de Contas da União; 

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares; 

XV - autorizar referendo e convocar plebi
scito; 

XVI -autorizar, em terras indígenas, a explo
ração e o aproveitamento de recursos hídricos e à 
pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

XVII - aprovar previamente a alteração ou 
concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO I 
Disposição Geral 

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e revogar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens observado o princípio de complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art 64, §§ 22 e 4°, a contar do recebi
mento da mensagem. 

§ 2' A não renovação de concessão ou per
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominaL 

§ 3° 0- ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4° O cancelamento de concessão ou per
missão, antes de vencido o prazo, depende de de
cisão judiciaL 

§ 5' O prazo de concessão ou permissão 
será de dez anos para as emissoras de rádio e de 
quinze para as de televisão. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO 
N' 56, DE 1996 

(N° 229195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a conces
são da Uns Rádio Clube Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Llns, Estado de 
São Pauto. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto sln•, de 14 de dezembro de 1994, que reno
va, por 10 (dez) anos, a partir de 1° de maio de 
1994, a concessão da Lins Rádio Clube Lida., para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de Lins. 
Estado de São Paulo. 

Art 2' Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 1.221, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 1' do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 14 de dezembro de 1994, que "Renova a 
concessão da Lins Rádio Clube Lida., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ónda média, na 
cidade de Lins, Estado de São Paulo". 

Brasília, 27 de dezembro de 1994. - Itamar 
Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 217/MC, DE 6 DE 
DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submetoà apreciação de Vossa Excelência o 

incluso Process_o Administrativo n' 53830.000542/94, 
em que a Lins Rádio Clube Lida., concessionária do 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de Lins, Estac'~ de São Paulo, solicita reno
vação do prazo de vigência de sua concessão por 
mais dez anos. 
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2. O pedido de renovação encontra-se devida
mente instruido de acordo com a legislação em vigor 

·e a emissora está funcionando dentro das caracte
rfsticas técnicas a ela atribufdas por este Ministério. 

3. Esclareço que a entidade passou à condição 
de concessionária em função de aumento de potência. 

4. Nos tennos do § 3° do art. 223 da Constitui
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde deverá ser remetido o processo adminis
trativo pertinente, que esta acompanha. 

Respeitosamente. - Djalma Bastos de Mo
rais, Ministro de Estado das Comunicações. 

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994 

Renova a concessão da Uns Rádio 
Clube Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Uns, Estado de São Paulo. 

O Presidente da Câmara dos Deputados, no 
exercício do cargo de Presidente da República, no 
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, 
inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do 
an. 6", inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de ja
neiro de 1983, e tendo em vista o que consta do 
Processo n• 53830.000542194, decreta: 

Art. 1° FICa renovada, de acordo com o art. 33, § 
3", da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais 
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão 
da Uns Rádio Clube Uda., renovada pelo Decreto n• 
90.426, de 8 de novembro de 1984, cujo prazo residual 
da outorga foi mantido pelo Decreto de 1 O de maio de 
1991, para executar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiod~usão sonora em onda média, na cidade 
de Lins, Estado de São Paulo. 

Parágrafo único. A execução do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovaâa por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Art. 2" Este Ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos tennos 
do § 3° do art. 223 da Const~uição. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data_ de 
sua publicação. 

Brasília, 14 de dezembro de 1994; 173" da Inde
pendência e 1 06" da República. - INOCÊNCIO OU· 
V EIRA- Djalma Bastos de Morais. 

Quadro Societário 

Cotistas Cotas Valor CR$ 

Marco Antonioaravelo 31.094.400 31.094.4()(},00 

Milena Aparecida GaravEto 23.320.600 .. 23.320.600,00 
Taddei 

Maria Ivone Garaveto da Silva 23.320.6()(} 23.320.8_00,00 

Total n.73G.ooo n.73G.ooo,oo 

(setenta e sete milhões, 'setecentos e trinta e 
seis mil cruzeiros) · · - - ·· · 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO 11 
Das atribuições do Congresso Nacional 

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

XII - apreciar os alos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão. 

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 57, DE 1996 

(N• 214195, na Câmara dos Oepul.ados) 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Clube de Pernam
buco SI A. para explorar serviço de radio
difusão sonora em lreqüência modulada 
na cidade de RecHe, Estado de Pernam
buco. 

O Congresso Nacional decreta: 
c-- Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Porjaria n• 118, de 9 de março de 1990, que renova, 
por 10 (dez) anos, a partir de 7 de agosto de 1988, a 
pennissão outorgada à Rádio Clube de Pernambuco 
S/A. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Rec~e. Esta
do de Pernambuco. 



00552 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1~6 

,. 
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor 

na data de sua publicação. 

MENSAGEM N2 300, DE 1990 

Excelentfssirnos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com § 1° do art. 223, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à apreciação do Congresso 
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o 
ato constante da Portaria n• 118, de 9 de março de 
1990, publicado no Diário· Oficial da União do dia 
13 de março de 1990, que "Renova de acordo com o 
artfgo 33, parágrafo 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, por 1 O (dez) anos, a partir de 7 de 
agosto de 1988, a permissão outorgada à Rádio Clu
be de Pernambuco SI A., através da Portaria n• 293, 
de 8 de dezembro de 1984, para explorar, na cidade 
de Recife, Estado de Pernambuco, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada". 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 57, DE 1996 

(N• 214195, na Cãmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Clube de Pernambuco 
S/A. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüêncla modulada na cidade 
de Recife, Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n• 118, de 9 de março de 1990, que renova, 
por 10 (dez) anos, a partir de 7 de agosto de 1988, a 
permissão oUtorgada à Rádio Clube de Pernambuco 
S/A. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Recife Esta-
do de Pernambuco. · ' 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 300, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 49, inciso XIC combinado 
com§ 12 do art. 223, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à apreciação do Congresso -
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o 
ato constante daPortaria n• 118, de 9 de março de 
1990, publicado no Diário ·otli:iaf da ·união do dia 
13 de março de 1990, que "Renova de acordo com o 
artigo 33, parágrafo 3°, da Lei n' 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 7 de 

agosto de 1988, a permissão outorgada à Rádio Clu
be de Pernambuco SI A., através da Portaria n' 293, 
de 8 de dezembro de 1984, pa:a explorar, na cidade 
de Recife, Estado de Pernambuco, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada". 

Brasilia, 14 de março de 1990. -José Sarney. 

EM N' 181/9Q-GM 

12-3-90 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honr<~ de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência o processo de renova
ção de outorga requerida pela Rádio Clube de Per
nambuco S/A., executante do serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco. 

. 2. Os órgãos· competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, achando-o regular
mente instruido e obedecidos os requisitos legais e 
técnicos atinentes ao procedimento renovatório, o 
que me levou a deferir o requerido. 

3. A este propósito, esclareço que, em virtude 
do disposto no artigo 233, § 3°, da Constituição, o 
ato renovatório somente virá produzir seus efeitos 
legais após deliberação do Congresso, a quem en
careço Vossa Excelência se digne de encaminhar a 
anexa portaria. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do 
mais profundo respeito.- Antonio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N°118, DE 9 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições que lhe confere o art. 1•, do 
Decreto n• 70.568, de 18 de maio de 1972, e nos 
termos do artigo 6°, item 11, do Decreto n• 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que cons
ta do Processo MC n• 29103000399189, resolve: 

I - Renovar, de acordo com o ar!. 33, § 3°, da 
-Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) 
anos, a partir de 7 de agosto de 1988, a permissão 
outorgada à Rádio Clube de Pernambuco S/A., atra
vés da Portaria n• 293 de 8 de dezembro de 1984, 
para explorar, na cidade de Recife, Estado de Per
nambuco, serviço de radiodifusão sonora em lre
qüência modulada. 

11 - A execução do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se
ápelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes e seus regulamentos. 

III - A permissão ora renovada somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional; na forma do-parágrafo--terceiro, do--artigo 
223, da Constituição. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. - Antonio Carlos Magalhães. 
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• LEGISLAÇÃO CITADA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL CONSTITUIÇÃO 

········~···-~--~-·····~··-··-··----····-·--..-:·--·-·~··:·_·· . 
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e irr:a· 
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 22 e 42 , a contar do recebimento· 
da mensagem. 

§ 22 A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, em votação nomi
nal. 

§ 32 O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anterio
res. 

§ 42 O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ s• o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

(Ã Comissão de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) - O 
expediente lido vai à publicação. 

Os Projetas de Decreto Legislativo n•s 48 a 57, 
de 1996, lidos anteriormente, tramitarão com o prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos 
dos arts. 223, § 12 , e 64, § 1•, da Constituição, com
binados com o art. 375 do Regimento Interno-

De acordo com o art. 122, inciso 11, letra b, do 
Regimento Interno, combinado com o ar!. 42 da Re
solução n• 37, de 1995, do Senado Federal, as ma
térias poderão receber emendas pelo prazo de cinco 
dias úteis perante a Comissão de Educação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 132, DE 1996 

"Proíbe as Instituições financeiras 
beneficiárias de recursos oriundos do 
Programa de Estímulo à Restruturação e 
ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
- PROER de demitir pessoal sem justa 
causa e dá outras providências_ • 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 12 Todas as instituições financeiras benefi

ciárias dos recursos oriundos do Programa de Estí
mulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Siste
ma Financeiro Nacional - PROER ficam proibidas 
de promover a rescisão, ·sem justa causa, de contra
to de trabalho de seus funcionários por um período 
de dois anos, contado da aprovação da solicitação 
dos recursos pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 12 Dentre as linhas especiais de assistência 
financeira disponibilizadas no âmbito do Proer, ficará 
suspensa a linha que oferece recursos para os gas
tos com redimensionamento e reorganização admi
nistrativa que forem efetuados infringindo o disposto 
neste artigo. 

§ 2• Excetuam-se da proibição prevista neste 
artigo, as rescisões sem justa causa que forem pro
movidas mediante um programa de demissão volun
tária com incentivos pecuniários aos· funcionários 
que serão desligados, observado o disposto no art. 
22 desta lei. 

Art. 22 O programa de demissão voluntária de
verá contemplar parcelas de indenização aos funcio
nários por cada ano trabalhado, auxmo alimentação 
e acesso a plano de saúde durante um período míni
mo de seis meses. 

Parágrafo único. Todos os direitos trabalhistas 
previstos na legislação em vigor serão preservados 
e o programa de demissão-voluntária escolhido de
verá ter a concordância do Sindicato da categoria 
funcional respectiva, devendo, ainda, ser homologa-

. do pela Justiça do Trabalho. 
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Ar!. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

No último dia 24 de maio foi reeditada, sob o n• 
1.460, a Medida Provisória n2 1.179, que dispõe me
didas de fortalecimento do Sistema Financeiro Na
cional. Nesta Medida Provisória, o Governo Federal 
cria o Programa de Estímulo à Restruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional -
PROER, com o objetivo de assegurar a liqüidez e a 
solvência do referido Sistema, resguardando os inte
resses dos depositantes e investidores. 

Ocorre que, além da Medida Provisória, o Con
selho Monetário Nacional expediu a Resolução n• 
2.208, em 3 de novembro de 1995, estabelecendo li
nhas especiais de crédito com a finalidade de viabili
zar e facilitar os possíveis processos de fusão e in' 
corporação entre os bancos. Dentre as facilidades 
oferecidas pela Resolução, desta-se a linha especial 
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de assistência financeira para comportar as perdas 
decorrentes do processo de saneamento da institui
ção incorporada e os gastos com redimensionamen
to e reorganização administrativa. 

Temos observado, infelizmente, que os bancos 
que têm se beneficiado dos recursos do Proer vêm 
promovendo um festival de demissões que funcioná
rios, provocando um quadro bastante crítico nas ci
dades onde os bancos incorporados mantinham 
suas sedes. Não é concebfvel que o Proer venha in
centivar o desemprego de milhares de bancários, fa
vorecendo tão somente o enriquecimento fácil dos 
grandes bancos. Não podemos permitir que a finali
dade do Proer Seja desvirtuada, uma vez que seu 
objetivo principal é o de promover a estabilidade do 
sistema financeiro nacional, sem que para alcançar 
este fim seja preciso criar outro problema de igual 
gravidade quanto é o desemprego. 

Diante das últimas operações envolvendo in
corporações de bancos no âmbito do Proer, é extre
mamente oportuno lembrar o forte impacto social 
que estas medidas de restruturações do Sistema Fi
nanceiro Nacional estão causando,. O processo de 
enxugamento administrativo das instituições, a nfvel 
de recursos humanos, está sendo bastante expressi
vo. Ainda que a diminuição das despesas adminis
trativas seja um dos principais fatores que têm moti
vado a fusão dos bancos - que alegam possuir gas
tos excessivos no item "despesas administrativas•
é inaceitável que se promova o desligamento dos 
funcionários sem um adequado programa de demis
são voluntária. 

Nossa proposição pretende oferecer, legalmen
te as condições para que os funcionários que serão 
desligados dos bancos possam buscar novas ativi
dades, criando microempresas, ou mesmo, partindo 
para o comércio informal. É bem verdade que o ideal 
seria o máximo reaproveitamento desses funcioná
rios pelo banco incorporador, mas diante da impossi
bilidade disto ocorrer é preciso assegurar condições 
dignas de sobrevivência para estes ex-bancários. 

Acreditamos que é importantfssimo agir nesta 
direção, para que milhares de bancários não ve
nham, simplesmente, aumentar as estatfsticas de 
desemprego no Pafs sem qualquer chance de refa
zer suas vidas e voltarem a contribuir positivamente 
para a economia de suas cidades. Assim, a obrigato
riedade da adoção de um programa de demissão vo
luntária permitirá uma transição menos traumática para 
os funcionários que serão demitidos, dando-lhes a 
oportunidade concreta de refazerem suas vidas. 

A idéia é repetir as experiências adotadas pelo 
Banco do Brasil e pela Caixa Económica Federal, 
que foram bem estruturadas e obtiveram pleno êxito. 

Pela urgência da matéria e por suas relevantes 
conseqüências para um significativo contingente de 
empregados brasileiros, acreditamos no apoio dos 
nobres Pares para a aprovação deste Projeto. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1996. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

MEDIDA PROVISÓRIA N°1.460, DE 23 DE 
MAIODE1996 

Dispõe sobre medidas de fortaleci
mento do Sistema Financeiro Nacional e 
dá outras providências. 

LEI N° 8.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974 

Dispõe sobre a intervenção e a liqui
dação extrajudicial de instituições finan
ceiras, e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N• 2.321, DE 25 DE FEVEREIRO 
DE 1987 

Institui em defesa das finanças pú
blicas, regime de administração especial 
temporária, nas Instituições financeiras 
privadas e públicas, não federais, e dá 
outras providências. 

LEI N° 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as sociedades por ações 

Art 230. O acionista dissidente da deliberação 
que aprovar a incorporação da companhia em outra 
sociedade, ou sua fusão ou cisão, tem direito de reti
rar-se da companhia, mediante o reembolso do valor 
de suas ações (art. 137). 

Divulgação 

Art. 254. A alienação do controle da companhia 
aberta dependerá de prévia autorização da Comis
são de Valores Mobiliários. 

§ 1° A Comissão de Valores Mobiliários deve 
zelar para que seja assegurado tratamento igualitá
rio aos acionistas minoritários, mediante simultânea 
oferta pública para aquisição de ações. 

§ 2" Se o número de ações ofertadas, incluindo 
as dos controladores ou majoritários, ultrapassar o 
máximo previsto na c•~rta. será obrigatório o rateio, 
na forma prevista no instrumento da oferta pública. 
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§ 3° Compete ao Conselho Monetário Nacional 
estabelecer normas a serem observadas na oferta 
pública relativa à alienação do controle de compa
nhia aberta. 

Companhia Aberta Sujeita à Autorização 

Art. 255. A alienação do controle de companhia 
aberta que dependa de autorização do governo para 
funcionar e cujas ações ordinárias sejam, por força 
de lei, nominativas ou endossáveis, está sujeita à 
prévia autorização do órgão competente para apro
var a alteração do seu estatuto. 

§ 1• A autoridade competente para autorizar a 
alienação deve zelar para que seja assegurado tra
tamento equitativo aos acionistas minoritários, me
diante simultânea oferta pública para a aquisição 
das suas ações, ou o rateio, por todos os acionistas, 
dos intangíveis da companhia, inclusive autorização 
para funcionar. · · , · 

§ 2° Se a compradora pretender incorporar a 
companhia, ou com ela se fundir, o tratamento equi
tativo referido no § 1° será apreciado no conjunto 
das operações. 

Aprovação pela Assembléia Geral da Compra
dora. 

Art 256. A compra, por companhia aberta, do . 
controle de qualquer sociedade mercantil, depende
rá de deliberação da assembléia geral da comprado
ra, especialmente convocada para conhecer da ope
ração, sempre que: 

I - o preço de compra constituir, para a com
pradora, investimento relevante (Art. 247, parágrafo 
único); 

11 - o preço médio de cada ação ou quota ultra
passar uma vez e meia o maior dos 3 (trés) valores 
a seguir indicados: 

a) cotação média das ações em bolsa, durante 
os 90 (noventa) dias anteriores à data da contrata
ção (art. 254, parágrafo único); 

b) valor de patrimônio lfquido (art. 248) da ação 
ou quota, avaliado o património a preços de merca
do (art. 183, § 1°); 

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que 
não poâerá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro li
quido anual por ação (art. 187, n• Vil) nos 2 (dois) útti
mos exercícios sociais, atualizado monetariamente. 

§ 1° A proposta ou contrato de compra deverá 
ser submetida à prévia autorização da assembléia 
geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabili· 
dade dos administradores, instruídas com todos os 
elementos necessários à deliberação. 

§ 2° Se o preço da aqui~ição ultrapassar uma 
vez e meia o maior dos 3 (três) valores de que trata 
o número 11, o acionista dissidente nã deliberação da 
assembléia que a aprovar terá o direito de retirar-se 
da companhia mediante reembolso, nos termos do 
art. 137, do valor de suas ações. 

Incorporação da Companhia Controlada 

Art. 264. Na incorporação, pela controladora, 
de companhia controlada, a justificação, apresenta
da à assembléia geral da controlada deverá conter, 
além das informações previstas nos Arts. 224 e 225, 
o cálculo das relações de substituição das ações 
dos acionistas controladores da controlada com 
base no valor de patrimônio líquido das ações da 
controladora e da controlada, avaliados os dois patri
mónios. 

§ 3° Se as relações de substituição das ações 
dos acionistas controladores, previstas no protocolo 
da incorporação, forem me'nos vantajosas que as re
sultantes da comparação prevista neste artigo, os 
acionistas dissidentes da deliberação da asSembléia 
geral da controlada que aprovar a operação terão di
reito de escolher entre o valor de reembolso lixado 
nos termos do art. 137 ou: 

a) no caso de companhia aberta, pela cotação 
média das ações em bolsa de valores ou no mercado 
de balcão, durante os 30 (trinta) dias anteriores àdata 
da assembléia que deliberar sobre a incorporação; 

b) no caso de companhia fechada, pelo valor 
de patrimõnio líquido a preços de mercado. 

Aprovação pelos Sócios das Sociedades 

Art. 270. A convenção de grupo deve ser apro
vada com observância das normas para atteração 
do contrato social ou do estatuto (art. 136, n• VIII}. 

Parágrafo único. Os sócios ou acionistas dissi
dentes da deliberação de se associar a grupo têm 
direito, nos termos do art. 137, ao reembolso de 
suas ações ou quotas. 

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.412, DE 25 DE 
ABRIL DE 1996 

Dispõe sobre medidas de fortaleci
mento do Sistema Financeiro Nacional e 
dá outras providências. 

(Â Comissáo de Assuntos Sociais -
Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - O pro
jeto será publicado e remetido à comissão competente. 
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O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.503, 
adotada em 11 de junho de 1996 e publicada no dia 
12 do r.~esmo mês e ano, que "autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor do Ministério do Planejamento e Or
çamento, créd~o extraordinário no valor de 
R$21.000.000,00, para os fins que especifica". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolução 
n• 11Íl9-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Marluce Pinto Casildo Maldaner 
Flaviano Melo Nabor Júnior 

PFL 

José Agripino Joel de Hollanda 
José Alves Vilson Kleinübing 

PSDB 

Lúdio Coelho Coutinho Jorge 

PSB 

Antonio Carlos Valadares Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulares 

PPS 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLJPTB) 

Betinho Rosado 
Antônio dos Santos 

Coraúci SObrinho 
Paulo Bauer 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMN) 

Gilvan Freire Remi Trinta 

Bloco (PPBIPL) 

Cunha Lima Fetter Júnior 

PSDB 

Mário Negromonte José Chaves 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami· 
tação da matéria: 

Dia 14-6-96 - designação da Comissão Mis
ta;Dia 17-6-96 - instalação da Comissão Mista; 

Até 17-6-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 26-6-96- prazo final da Comissão Msta; 
Até 11-07-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 

Presidência comunica ao Plenário que, em ad~a
mento à pauta prevista para o próximo dia 20, proce
deu ao agendamento das seguintes matérias: 

- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n°106, de 1994; 

- Projetas de lei do Senado n•s 188 e 280, de 
1995; 

e Parecer n• 308, de 1996. 
Há oradores inscritoS. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral por 20 minutos. . 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, por ocasião 
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, 
havia, por parte de seus integrantes, a preocupação 
de termos no Brasil um mecanismo que atuasse na 
defesa do consumidor. 

A nossa geração ouvia falar do Sr. Ralph Na
der, dos Estados Unidos, que empreendia uma bata
lha incansável em favor do consumidor. Após algum 
tempo, conseguimos incluir no Ato das Disposições 
Constitucionais T rans~órias, em seu art 48, o se
guinte dispositivo: 

"O Congresso Nacional, dentro de cen
to e vinte dias da promulgação da Constitui
ção, elaborará código de defesa do consu
midor". 

Lembro-me, Sr. Presidente, de que contei, em 
relação a esse dispositivo - talvez seja esta uma 
bela coincidência -, com a ajuda do então Deputado 
Federal Constituinte, presente a esta sessão, o Se
nador Valmir Campelo. S. Ex•, que há tempos havia 
feito do Distrito Federal o seu segundo local de nas
cimento,-dizia que aqui a luta pelos dirertos dos con
sumidores ainda era murto tênue, murto frágil. E ou
tro Senador, o nosso Senador Nabor Júnior, dizia 
que no Acre, onde lutava pela mesma questão, a si
tuação era a mesma. Tenho certeza de que se V. 
Ex•, que preside a sessão de hoje, tivesse sido 
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Constituinte, também se haveria integrado a essa 
nossa lllla. 

É claro que os seis meses subseqüentes não 
foram suficientes para que chegássemos a esse 
nosso objetivo. Quem dava competência para que 
pudéssemos propor o Código de Defesa do Consu
midor? A sua elaboração levou algum tempo: só no 
dia· 11 de setembro de 1990, pela Lei n• 8.078, tive
mos implantado o Código de Defesa do Consumidor. 

No primeiro instante, a população, não acostu
mada a desenvolver a sua luta nesse campo, estra
nhava que fosse possível que existissem mecanis
mos de defesa em seu favor. Hoje, no entanto, isso 
já é realidade. Por exemplo: o Código de Defesa do 
Consumidor havia estabeleo1do, em uma época em 
que a inflação era alta, multa de 10% - multa essa 
de mora - decorrente do inadimplemento de obriga
ções no seu termo. Hoje, há um projeto já aprovado 
na Câmara dos Deplllados que pretende atterar 
esse disposttivo - § 1° do art. 52 - do Código de De
fesa do Consumidor, em virtude de estarmos viven
do Situação diferente. O projeto pretende limitar esse 
percentual a 2%. 

Designado Relator, examinei a matéria. Venho 
abcrdá-la, porque noto que há nos corredores e fora 
deles pressão muito grande, e até certo ponto incor
reta, no sentido de que esse projeto não seja apro
vado. Devo declarar que, no meu entendimento, 
hoje estamos vivendo um outro contexto, diferente 
daquele de há 6 anos atrás, quando o Código do 
Consumidor foi dado a lume através da lei a que ain
da há pouco me referi. Por quê? Porque o Plano 
Real proporcionou substancial queda da inflação. A 
partir daf, estamos mais ou menos entendidos de 
que ela vai permanecer sob controle, em termos afi
nados, em tomo de no máximo 1%. 

Ora, se a defesa do consumidor foi um dos 
princípios observados pela ordem económica, leio 
com prazer aquilo que significou grande luta de to
dos os Constituintes - o art. 170 da nossa Carta: 

"A ordem econOmica, fundada na valo
rização do trabalho humano e na livre inicia
tiva, tem por fim assegurar a todos existên
cia digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princfpios: 

V - defesa do consumidor". 

Ora, quem desconhece que quando o Código 
de Defesa do Consumidor veio nós vivíamos as difi
culdades decorrentes de índices inflacionários muito 
attos? Todos sabemos que foi por essa razão que se 
estipulou o índice de 10% de juros de mora. 

Ocorre, Sr. Presidente, que precisamos ade
quar esse teto estabelecido pela lei à realidade 
aluai. Por quê? Porque, se isso não for fetto, vamos 
onerar excess.ivamente o consumidor inadimplente. 

Tanto isso é verdade que, ao onerar esse con
sumidor; vamos proporcionar ganhos desproposita
dos aos fornecedores, que, inclusive, passam a ter 
interesse nessa inadimplência. Por quê? Porque a 
multa, no seu valor, é mutto superior à remuneração 
que obteriam e()"l aplicações financeiras com o valor 
da prestação. · · . 

Hoje, quem desconhece- havia até uma emen
da nesse sentido, de autoria do eminente Senador 
Ronaldo Cunha Lima - que devíamos aplicar o índi
ce da caderneta de poupança? Ora, se a caderneta 
de poupança hoje está 1,2% ou 1,3%, é evidente 
que aquele cidadão que quer aplicar ao consumidor 
a multa de 1 0°/o vai incentivar essa mora. 

De modo que esta será a posição adotada, 
pelo menos a minha, no sentido de podermos pro
porcionar ao consumidor um mecanismo de defesa 
no juro, cujo percentual não seja extorsivo. . 

O Sr. Valmir Campelo ·Permite-me V; Ex" um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex", 
eminente Senador Valmir Campelo, com mutto pra
zer. 

O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Ber
nardo Cabral, cumprimento V. Ex' pelo seu discurso. 
Participamos da Assembléia Nacional Constituinte e 
tivemos o privilégio de ter V. Ex' como Relator-Geral 
da nova Constituição. Na verdade, até então, o i:on
sumidor brasileiro não dispunha, absollllamente, de 
nenhum amparo que garantisse seus direitos. Na
quela ocasião, como sempre, V. Ex' foi mutto sensf
vel a todos os problemas nacionais - levei algumas 
propostas de minha autoria, como a dos aposenta
dos, aquela que fez o equillbrio entre os !nativos e 
os ativos, que V. Ex• acolheu- e, depois de discutir
mos, foi ar que, através do art. 48 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, V. Ex' fez cons
tar que, dentro de um determinado prazo, seria apre
sentado e votado o Código de Defesa do Consunú
dor, que é um manual mutto bem feito, bem detalha
do. E hoje V. ex•. já sentindo a nova realidade da si
tuação nacional, com o Plano Real, aborda esse 
problema com objetividade. Não podemos sobreta
xar aqueles que, por um motivo ou outro, atrasam 
seus pagamentos, acumulando suas dividas. Quero 
testemunhar, como Constituinte de 1988, o que se 
passou na Assembléia Nacional ConStituinte e para
benizar V. Ex' pela sugestão de atualizarmos a cor
ração das multas, de acordo com a dinâmica, de 
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acordo com a realidade nacional. Concordo com V. 
Ex• e trabalharei no sentido de aprovarmos essa 
nova legislação. 

O SR. BERNARDO CABRAL • Agradeço o 
aparte de V. Ex", Senador Valmir Campelo. Enquan
to houver sensibilidade por parte dos Parlamentares, 
tal qual V. Ex•, no sentido de encarar uma realidade 
que está ar a nossa frente - realidade que se espraia 
lá em cima, na Amazônia Ocidental, com muito mais 
dificuldade,. s!> tivermos Amazonas, Acre, Rondônia 
e Roraima dentro de especificações que não pos
sam ser controladas; por isso o meu parecer favorá
vel na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada· 
nia, que espero vê-lo também aqui no plenário • po
deremos ter algum mecanismo de controle em favor 
do consumidor. 

O Sr. Nabor Júnior • V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex" 
com prazer. 

O Sr. Nabor Júnior - Senador Bernardo Ca· 
bral, esse projeto, relatado por V. Ex", procura real
mente corrigir uma verdadeira anomalia praticada 
contra os consumidores. Em um regime inflacioná
rio, como Unhamos anteriormente, ainda se permHia 
a aplicação de uma mu~a de 10% pelo atraso no pa
gamento de qualquer conta, como de água, luz ou 
telefone, e até mesmo no pagamento das prestaçõ
es do Imposto de Renda. Mas no regime aluai, de 
inflação baixa. graças ao Plano Real implantado há 
dois anos, não mais se justifica a cobrança dessas 
multas de 1 0%. Ilustro o meu aparte com a informa
ção de que o Governador do Rio Grande do Sul, 
nosso ex-companheiro também de Assembléia Na
cional Constituinte, Antônio Britto, acabou de adotar 
algumas medidas naquele Estado para desonerar 
essa multa de 1 0%. O cidadão que está obrigado a 
pagar uma mu~a de 10% pelo atraso de um ou dois 
dias na quitação do seu compromisso com o estabe· 
lecimento comercial, bancário ou até mesmo no pa· 
gamento das contas de água, luz. telefone etc, está 
obrigado a pagá-la no mesmo percentual também 
pelo atraso de 30 dias. O Governador Antônio Britto, 
através desse decreto, dividiu esse montante por 30 
dias, ficando em tomo de 0,33% ao dia. Se não me 
engano, a imprensa noticiou ontem que o Ministro 
das Minas e Energia também adotou essa mesma 
providência. 

O SR. BERNARDO CABRAL - É o que eu ia 
trazer ao conhecimento do Plenário. 

O Sr. Nabor Júnior - Então, esse projeto é 
realmente da maior oportunidade, porque vai corrigir 

uma falha que não se admite mais nesse regime de 
inflação baixa. que estamos, graças a D!'US, viven· 
ciando nos dias de hoje. No que tange ao Código de 
Defesa do Consumidor - qúe foi ·inserido rio Ato das 
Di~posições Constitucionais TranSitórias por V. Ex", 
como Relator-Geral na nossa Constituição -, real
mente, é uma lei necessãria para regular as transa
ções entre os fornecedores e os consumidores. Ago
ra, t preciso também, Senador Bernardo Cabral, 
que a sociedade se organize, para exigir os seus di
reitos, como acontece em outros pafses. Recordo· 
me que há alguns anos, talvez há quinze ou vinte 
anos, houve uma geada no Paraná, que dizimou 
grande parte dos cafezais desse Estado. Muito bem, 
os Estados Unidos importam muito café do Brasil, 
mas naquela época importavam mais - infelizmente, 
hoje, já importam da Colômbia e de outros países 
africanos. Portanto, o café é o principal produto de 
exportação do Brasil para os Estados Unidos. E, em 
decorrência daquela geada no Paraná, o preço do 
café subiu. Pois bem, a associação das donas-de
casa dos Estados Unidos designou uma comissão 
para vir ao Brasil, ao Estado do Paraná, para sé cer
tificar de que realmente tinha havido uma geada. 

O SR. BERNARDO CABRAL - E começaram 
a boicotar o consumo do calé. 

O Sr. Nabor Júnior - Exatamente. Quando 
ocorre elevação exagerada ou injustificada no preço 
de determinado produto, como a carne, por exem· 
pio, as donas-de-casa americanas boicotam o pro
duto, passando a utilizar o peixe, o frango e massas. 
No Brasil, ainda não temos essa organização. A so
ciedade precisa organizar-se através de entidades. 
como a associação das donas-de-casa, para visitar 
os supermercados, para verificar quais os produtos 
que estão aumentando além da inflação e defender 
os seus direitos, valendo-se do Código de Defesa do 
Consumidor, que já foi aprovado, conforme V. Ex• ci
tou, através da Lei n• 8.078, parece-me, de 1990. 
Quero parabenizar V. Ex1 pela abordagem deste im
portante tema, que é de interesse de toda a socieda
de brasileira. Muno obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL · Quero também 
agradecer a V. Ex', eminente Senador Nabor Júnior, 
que continua, a exemplo do Senador Valmir Campa
lo, com aquela mesma luta que nos uniu na Assem
bléia Nacional Constituinte em favor do consumidor. 

Veja como 'i procedência do que V. Ex" acaba 
de comentar encontra eco na notfcia que vim trazer. 
O Ministro Raimundo Brito, há dois dias, através do 
Departamento Nacional de Energia, tomando conhe· 
cimento deste meu parecer, dava·me ciência de que 
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já havia determ•~ado - e, portanto, estava saindo a 
portaria competente - o estabelecimento da multa de 
0,33. E por quê? Porque aquele consumidor que não 
pagasse no vencimento, 24 horas depois, já estava 
apenado com uma mutta de 1 O%; ou seja, isso esti
mulava que ele só fosse pagar daí a 30 dias. Ora, se 
a multa é de 0,33, apenas num dia, ele a quita nor
malmente, e não há como deixar de contribuir. 

Algo que não pode ser desprezado na sua in
tervenção, Senador Nabor Júnior, é essa conscienti
zação que V. Ex' assinala, com muita propriedade, 
no sentido de que haja, por parte de todos os consu
midores - geralmente são as mulheres que empu
nham essa bandeira e vão para as ruas, para os su
permercados, agitá-la, uma vez que sentem na pró
pria pele, na própria carne, essa dificuldade -, a no
ção exata de que não mais estão sem uma defesa 
necessária. Se não conseguirmos mostrar ao ser hu
mano que hoje não vivemos mais com aquela me
mória inflacionária do passado, em que valia a pena, 
ao final do mês, segundo esse raciocínio, ganhar 
40% de rendimento na caderneta de poupança, com 
a inflação consumindo, erodindo, liquidando, aca
bando com as economias; se não conscientiZarmos 
a população de que essa memória desapareceu, 
será dilfcil que as pessoas comecem a peSquisar os 
preços de uma casa fornecedora para outra. 

Nesse sentido, não só o Poder Legislativo, mas 
também a imprensa deve contribuir, através dos que 
formam a opinião pública, para que o consumidor 
sinta-se beneficiado por novos tempos, por novos 
ares que sopram. 

Da minha parte, considero que a contribuição 
está sendo dada. Não vou me submeter, como não 
:ne submeti, porque o parecer já está dado, a pres
sões daqueles que entendem - sobretudo os que vi
vem da agiotagem, c<a usura - que, quanto maior a 
multa, melhor para eles e pior para o consumidor. 

Na hora em que recebo a solidariedade dos 
eminentes Senadores, ex-Constituintes, verifico que 
valeu a pena ocupar a tribuna. ·· 

Sr. Presidente, observo V. Ex' acenando-me 
de que o meu tempo está esgotado. Peço descul
pas, e encerro concluindo com as seguintes pala
vras: vamos para frente! Existe um Código de Defe
sa do Consumidor e vamos cumpri-lo! 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Laura Cam
pos. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres, por 20 minutes. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, como todos 
sabem, ontem ocorreram mais dois conflitos de ter
ra: um em Mato Grosso e outro no Maranhão; este 
com quatro mortos. 

Desde o conflito de Eldorado dos Carajás, as 
invasões de terra vêm se amiudando, numa escala
da de violência que, se não for contida, levará o Bra
sil por caminhos que as pessoas responsáveis certa
mente não desejam. 

A reforma agrária é necessária e constitui hoje 
um consenso nacional. Ninguém questiona á. exis
tência de uma estrutura fundiária desigual, injusta, 
que precisa ser corrigida. Ninguém ignora que a re
forma agrária, executada num número tão grande de 
países, foi um fator primordial para que os mesmos 
realizassem com êxito o seu processo de desenvol
vimento, inclusive alguns dos famosos ·Tigres Asiáti
cos, como a Coréia do Sul e Taiwan. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Sena
dores, é preciso que a Nação e, sobretudo, as insti
tuições - o Congresso, o Judiciário e o Exeeutivo -
não se deixem iludi_r pela natureza desse movimen
to, que tem caráter nitidamente político, que busca o 
confronto para criar valimas, porque seus objetivos 
são políticos - em última análise, a conquista do po
der por meios violentos. Iluda-se quem quiser; seja 
ingênuo quem quiser. O movimento dos sem-terra é, 
comprovadamente, político-ideológico, que visa, em 
última análise, à conquista do poder por meios ilegí
timos. 

Já vimos esse filme antes. Eles são saudosis
tas, nostálgicos dos anos · 60, ·seguidores da. teoria 
do foco, segundo a qual era necessário criar-se um 
foco revolucionário no interior, para que dali se pro
pagasse por todo o país. Essa teoria foi criada a par
tir do êxito da Revolução Cubana; morreu como um 
sonho delirante, nas selvas da Bolívia, com Ernesto 
"che" Guevara; ressurge agora, no Brasil, fora de 
tempo e de contexto. · 

Ontem, no Maranhão, três dos mortos eram 
empregados da fazenda; apenas um era dos sem
terra. 

A fazenda, na verdade, é uma área de preser
vação, concedida para a exploração de madeira me
diante manejo florestal, com projeto aprovado, e já 
está em fase de desapropriação. Os sem-terra a in
vadiram no dia 07 de maio; foram afastados por uma 
medida liminar e, &~esar do processo de desapro
priação estar em andamento e de satJerem que já 
existe solução à vista, voltaram a invadi-lá na segun-

-'· 
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da-feira, forçando, portanto, o confronto. O objetivo, 
repito, é criar vítimas, é produzir cadáveres, para ge
rar fatos políticos e comoção nacional. 

Sr. Presidente, muitas vezes tenho sido crítico 
do Governo. No entanto, tenho que ser justo. Se o 
Governo se descuidou da reforma agrária, se duran
te todo o ano passado e parte deste ano não deu à 
reforma o andamento desejado, isto mudou; há açõ
es governamentais conhecidas, notórias, no sentid"o 
de acelerar o processo. 

Terras do Exército estão sendo demarcadas 
para serem distribuídas; o Banco do Brasil vai ceder 
ao Incra, mediante venda com pagamento em TOA
Títulos da Dívida Agrária -, milhares de hectares de 
devedores inadimplentes, também para fins de refor
ma agrária. 

A ação do Sr. Raul Jungmann à frente do Mi
nistério da Reforma Agrária é reconhecida como a 
ação de um homem sério, que está buscando real
mente uma solução. Os líderes do Movimento dos 
Sem-Terra, que são perfeitamente conscientes, são 
bem informados e sabem o que querem e, apesar 
de saberem tudo isso, insistem em acelerar e inten
sificar as invasões, porque o objetivo, repito, é políti
co.~ E o pior que poderá acontecer a este País é as 
autoridades se deixarem acovardar. É a falência do 
princípio de autoridade. 

O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V. Ex' um 
aparte, nobre Senador Jefferson Péres? ~ 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Cedo-lhe o apar
te, Senador Nabor Júnior. 

O Sr. NabOr Júnior- Senador Jefferson Péres, 
creio que nenhum brasileiro hoje é contra a reforma 
agrária no País. Todos nós desejamos que os traba
lhadores sem terra, as pessoas que desejam cultivar 
a terra, não só para a subsistência e a sobrevivência 
de suas famnias, querem também contribuir com o 
processo produtivo nacional, abastecer as cidades e 
os consumidores de um modo geral. Mas há alguns 
aspectos, como V. Ex' está frisando no seu pronun
ciamento. oue precisam ser levados em considera
ção pelo Governo e pelas pessoas responsáveis 
pela implantação da reforma agrária no Brasil. Pen
so que a reforma agrária não se limita apenas a dis
tribuição de terras. Temos exemplos no meu Estado 
para demonstrar a justeza desta afirmação. O Go
verno Federal desapropriou no Estado do Acre, há 
15 anos, aproximadamente, um milhão de hectares 
de terras, onde existiam anteriormente seringais. Im
plantou-se ali vários projetes de assentamento, nos 
Municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Xapuri, 
Sena Madureira, Brasiléia, Assis Brasil, etc; além de 

outras desapropriações posteriores, inclusive no Mu
nicípio de Tarauacá, de onde sou originário. O Incra 
investiu somas vultosas nesses po'ojetos, e grande 
parte deles hoje estão totalmente abandonados, por
que não têm estradas para escoar a produção, cré
dito para os parceleiros dos projetes, segurança da 
comercialização dos produtos, assistência técnica 
por parte da Emater - aliás, esse órgão foi totalmen
te desmontado pelo Governo Fernando Collor de 
Mel\o. Então, a reforma· agrária depende, essencial
mente, de todos esses instrumentos para fixar o ho
mem à terra, garantir-lhe o crédito necessário e con
dições de escoamento e de comercialização de sua 
produção. Agora, são necessários muitos recursos. 
O Governo pode desapropriar uma grande parcela 
de glebas em todo o território nacional, pagando 
com TDA. As benfeitorias têm que ser pagas à vista. 
Esses investimentos a que me referi, ou seja, a 
construção de estradas, créditos, assistência técni
ca, etc, têm que ser feitos também com dinheiro 
vivo; não podem ser pagos com TDA. Então, é urna 
soma muito grande para que o Governo possa real
mente fazer a reforma agrária nos moldes em que 
outros países têm feito. Acho que há necessidade 
de se distribuir terras com esses trabal:1adores. Mas 
há, também, muita infiltração política no meio des
ses trabalhadores. Por isso sugeri, várias vezes, à 
autoridade governamental que fizesse inicialmente 
o cadastramento de todos os trabalhadores, por
que nomeio deles tem muita gente que trabalhava 
na cidade: funcionário público, taxista, pintor, pe
dreiro, além de pessoas desempregadas, que es
tão engrossando o caldo dos sem-terras; são tra
balhadores necessitados. Inicialmente, a primeira 
providência que o Governo devia adotar para im
plantar um projeto de reforma agrária sério e con
seqüente, em nosso País, seria o cadastramento 
de todos esses trabalhadores e os locais onde 
eles se encontram para, depois, adquirir as terras, 
desapropriá-las e dar condições efetivas para que 
eles possam trabalhar e produzir. Essa é a minha 
modesta contribuição ao pronunciamento de V. 
E.X' sobre a reforma agrária. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
nobre Senador Nabor Júnior, estou a par do que 
aconteceu no Acre. E sei também o que aconteceu 
no meu Estado, o Amazonas, onde há 1 O anos a re
forma agrária foi uma verdadeira farsa. Conheci pro
prietários de grandes extensões de terras no Ama- ~ 

zonas, terras invendáveis, sem valor de mercado, 
que viveram um verdadeiro frenesi; iam e vinham 
entre Manaus e Brasília em contatos com funcioná-
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rios do então Ministério~ da Reforma Agrária c- depois 
extinto e agora restaurado -, no sentido de acelerar 
a desapropriação das suas terras para beneficiar su
postos posseiros. Na verdade, uma grande maracu
taia, uma estranha reforma agrária na qual os pró
prios proprietários eram interessados~ na desapro
priação das terras para receberem TOAs, que ven
diam no mercado mesmo com deságio. Eram terras 
absolutamente inaproveitáveis para a agricultura. 
Foi uma 11iande farsa e uma grande corrupção que 
existiu, àquela altura, com a conivência da direção 
do Incra. 

Concordo com V. Ex•, ainda mais, no sentido 
de que a reforma agrária apenas com a distribuição 
de terras é simplesmente a disseminação, a prolife
ração de miseráveis proprietários ou minifundiários. 
A reforma agrária que não seja implementada com 
crédito, assistência técnica, estradas vicinais, preço 
mínimo, etc, evidentemente será uma burla, um ar
remedo sem nenhum sentido económico-social. 

É por isso que a reforma agrária não pode ser 
acelerada demais, e o Movimento dos Sem-Terra 
sabe disso. Ela é onerosa, extremamente onerosa, e 
não existem recursos disponfveis. No entanto, eles 
insistem na pressão sobre o Governo para acelerar, 
apenas para criar um fato político. 

Isso é perigosíssimo, Sr. Presidente, o acovar
damento das autoridades é perigosíssimo, porque 
pode decretar o fim do Estado de direito. Não pode 
haver justiça sem lei. Lacordaire, num afórismc ta
moso, dizia: • A liberdade oprime. Só a lei liberta. • 

Isso parece paradoxal, parece contraditório, 
mas não é. A verdade é que se nós vivêssemos num 
regime de liberdade absoluta, seria a suprema injus
tiça, porque prevaleceria a lei dos mais fortes e dos 
mais espertos. Só a liberdade condicionada, limitada 
por leis e regras estáveis, é que assegura a verda
deira liberdade que é a liberdade com justiça. 

Se continuar nesse crescendo de violência e o 
Governo se acovardar e as autoridades não usarem 
do seu dever de reprimi-la, evitando cadáveres, en
quanto esse Movimento dos Sem-Terra se julgar no 
direito de impunemente invadir propriedades para 
forçar desapropriação, isto implicará, amanhã, que 
os sem-teta se julguem no direito, também, de inva
dir as propriedades urbanas para terem onde se 
abrigar; que os sem-dinheiro metam a mão na minha 
carteira, porque eu tenho que dividir com eles. En
fim, Sr. Presidente, a se admitir que pessóas, por
que não têm bens, tenham o direito de avançar nos 
bens dos outros pela força, isto será a falência do 
Estado de direito, será a desagregação da socieda- . 
de. Sei que esta situação de caos não vai acontecer, 
porque a sociedade há de despertar, como desper-

tou para a reforma agrária, para o fato de que não 
podemos nos deixar intimidar, acuar, por esses mo
vimentos que visam à mazorca, à desordem. 

A inação das autoridades, Sr_ Presidente, dian
te da pressão desses grupos, pode resultar numa si
tuação extremamente ruim do ponto de vista social. 
Aliás, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, há 2 ou 
3 anos. Foi a inércia das autoridades, por uma visão 
falsa do que seja justiça social, que levou o espaço 
urbano do Rio de Janeiro àquela degradação. Todos 
podiam invadir espaços públicos livremente, porque 
as autoridades não reprimiam, entendendo que 
eram pobres miseráveis, vítimas de uma sociedade 
injusta e que por isso podiam e tinham o direito de 
fazer essas invasões. A polícia não podia reprimir o 
narcotráfico nem ir às favelas, porque podia atingir 
pessoas indefesas, vítimas das injustiças sociais. E 
o Rio de Janeiro foi-se degradando socialmente. Fe
lizmente, essa situação começou a se reverter de 2 
ou 3 anos para cá. 

Esta falsa visão pode estender-se por todo o 
País, e nós parlamentares temos o dever de denun
ciar, de não nos acovardarmos, com medo ·de ser
mos acusados de direitistas, reacionários ou uttra
conservadores - o que não sou. Ninguém me passa 
atestado disso, porque todo o meu passado de luta 
pelos movimentos sociais, minhas posições firmes 
em defesa da reforma agrária me vacinam contra 
essa pecha que não vou ter nunca. Mas eu jamais 
seria um covarde para concordar com isso, com 
medo de ser tachado como tal. 

É meu dever de parlamentar, portanto, deixar 
aqui o meu protesto e esperar que nem as autorida
des federais, nem as estaduais nem as municipais 
se deixem intimidar por isso. Já vi esse filme antes. 
Nós já vimos esse filme antes, muitas vezes. Acon
teceu no Chile, durante o curto perfodo Allende. O 
Sr. Salvador Allende não apenas decretou a reforma 
agrária, como declarou, todos sabiam, que não repri
miria invasões de terra. Começou um processo lide
rado pelo MST chileno, cujo nome esqueci, de inva-

~ sões, impunemente, de propriedadL3 rurais, o que 
ocasionou a desorganização na produção de alimen
tos daquele país, com crises de abastecimento que 
geraram o Movimento das Panelas Vazias na ruas 
de Santiago, nas grandes cidades chilenas, criando 
o clima que resultou no golpe do General Pinochet. 

Algo semelhante pode estar em gestação no 
Brasil. Espero que, antes que isso aconteça, se faça 
uma reforma agrária, sim, mas que se restabeleça 
também, repito, o princípio de autoridade, que está 
ameaçado de desabar no País. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Mal
danar. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda, por 20 minutos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o Brasil é o país dos paradoxos. Até 
o início da década de 1960 possu ia umã rede ferro
viária pequena, porém operosa. Na medida que a in
dústria automobilística se desenvolveu, o Governo 
Federal entendeu que as estradas de ferro eram ob
soletas e simbolizavam um passado a ser rapida
mente esquecido. Arrancaram os trilhos e construí
ram estradas de rodagem. O País uniu o Norte ao 
Sul e o Leste ao Oeste. E os carros, made ln Brazll, 
passaram a circular com desembaraço em todo o 
território nacional. 

Os veículos brasileiros eram inicialmente pe
quenos, desengonçados, foram até chamados de 
carroças. Eram poucos, não ameaçavam cidades, 
não poluíam o meio ambiente e não agrediam os pe
destres. Tudo isso passou. Os veículos, e aí incluo 
os caminhões, são modernos, ágeis, rapidfssimos, 
com preço competitivo e trafegam por estradas mal
conservadas e cidades completamente congestiona
das. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, não pode 
chover. Se ocorrer alguma chuva, o trânsito pára e a 
economia estaciona. É o caos urbano. 

Nas estradas brasileiras, agora frequentadas 
por caminhões de alta tonelagem, uma vez que as 
ferrovias desapareceram, a situação é igualmente 
emergencial. Asfalto péssimo, buracos por todos os 
lados, falta de sinalização, falta de policiamento e de 
fiscalização. O resultado é uma quantidade absurda 
de acidentes. Algumas publicações especializadas 
dizem que no Brasil há 50 mil mortes no trânsito por 
ano. Esse número é igual à totalidade das perdas 
das tropas norte-americanas na guerra do Vietnã. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é preci
so haver, desde logo, um novo contrato social que . 
regulamente o trânstto no Brasil. Ninguém se enga
ne: a maior causa de mortes no Brasil são os aci
dentes de trânsito, urbano ou interurbano. Trânsito 
mata mais que qualquer doença. Mais queAibS ou 
doenças cardíacas. Trânsito no Brasil é sinónimo de 
guerra. O automóvel transformou-se numa arma 

É possível relatar, aqui, diversos casos de pes
soas que encontraram a paralisia, descobriram al
gum tipo de deformidade irreversível por causa de 
acidente de trânsito ou atropelamento. Os motoristas 
correm muito, as estradas não são sinalizadas e os 
bares, às margens das rodovias, vendem babidas ai-

coólicas. Temos diante de nós, Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, o cenário da tragédia diária, coti
diana, repetida e recorrente. 

É necessário, portanto, que o Senado Federal 
examine, discuta e vote, com a brevidade possível, o 
projeto do novo Código Nacional de Trânsito, que 
nasceu na Câmara dos Deputados e está nesta 
Casa desde 1994. Seu Relator é o nobre Senador 
Gilberto Miranda, que trabalha no assunto há dois 
anos, ouvindo as diversas partes envolvidas no 
tema: A principal mudança no texto do novo Código 
de Trânsito, em relação ao atual, que está em vigor 
desde 1966, é a maior participação dos municípios 
na administração do trânsito. 

Segundo o texto do projeto do novo Código, 
caberâ aos municípios fiscalizar a circulação e o es
tacionamento dos veículos na cidade. O governo es
tadual continuará a ser responsável pela habilitação 
dos motoristas, licenciamento e verificação das con
dições de segurança dos veículos. A questão crimi
nal será tratada em capftulo exclusivo. O Código 
aluai não prevê, por exemplo, penalização do moto
rista embriagado. O novo Código prevê pena de 3 a 
6 meses de detenção para o crime, além da· pena 
cumulativa de prestação de serviços à comunidade. 
Pena idêntica será aplicada ao motorista que dirigir 
sem habilitação e aos pais ou responsáveis, no caso 
de menores ao volante. 

Hoje em dia, segundo o Cõdigo em vigor; não 
há pena especffica para crimes de trânsito. O novo 
Código classifica as infrações em leves, médias, 
graves e gravíssimas e atribui-lhes uma pontuação. 
Avançar sinal vermelho será uma falta gravíssima. 
Como cada infração corresponde a uma pontuação, 
o motorista que somar 20 pontos recebe uma multa 
adicional, que poderá significar a suspensão tempo
rária da carteira de motorista ou a obrigação de fre
quentar um curso de reciclagem. 

o projeto do novo Código determina que o uso 
do cinto de segurança é obrigatório para motoristas 
e passageiros em todo o País e que crianças, de até 
dez anos, só podem viajar no banco traseiro. Deter
mina, também, que todos os carros saiam de fábrica 
equipados com bolsa inflável presa ao volante que 
protege o motorista em caso de freada brusca ou co
lisão. O alr-bag, como é chamado esse equipamen
to, passaria a ser um ttem de segurança que consta
ria de todos os veículos. 

Obter a carteira de motorista ficará, também, 
mais complicado. O candidato terá, necessariamen
te, que ser aprovado em dois cursos, um de primei
ros socorros e outro de direção defensiva. O doeu-
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mento de habilttação deverá ter os nomes do instru
tor da auto-escola e do examinador do Detran. Es
ses dois responderão, solidaliamente, pelas faltas 
do motolista. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, todos 
nós temos algum caso a contar, de amigos ou fami
liares vftimas de acidentes de trânstto. Esse é um 
assunto importante, relevante, que, como já disse, 
significa a maior causa de mortes no BrasiL 

O motorista brasileiro é de alto lisco. Ele não 
está acostumado a diligir em estradas de boa con
servação, não respetta a sinalização, não acetta as 
advertências e sabe que desfruta de um elevado 
grau de impunidade. Em verdade, as estradas brasi
leiras, além de mal-conservadas, estão despolicla
das e sem qualquer fiscalização. Os verculos de 
passeio correm em excesso, os caminhões trafegam 
com peso além do permitido. Uns prejudicam os ou
tros. As empresas de ônibus, boa parte delas em si
tuação irregular, exigem de seus motoristas horários 
absurdos. O resultado de tanta irregulalidade, des
leixo e omissão é a morte, o acidente, a tragédia. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, apenas os números do Estado de São Paulo, 
onde o trânstto faz uma vHima fatal a cada dez ho
ras. A cada dois minutos ocorre um acidente. Um 
pedestre morre a cada seis horas. São números im
pressionantes. Em 1995 ocorreram 182.727 aciden
tes, que produziram 2.278 mortes. Em janeiro de 
1996, foram 13.743 acidentes, com 179 vHimas fa
tais. Esses números são eloqüentes. Eles dão a di
mensão da tragédia nacional em que se transformou 
o trânsito. Portudo isso é importante, urgente e ina
diável votar, rapidamente o projeto do novo Código 
de Trânsito. 

Muito obligado. 

O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Bonifá
cio. S. Ex' dispõe de vinte minutos. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO (PPB-TO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, dias atrás, apresentei 
um projeto de lei ao Senado Federal, dando uma 
completa mudança no capitulo referente aos Climes 
contra os Costumes do Código Penal brasileiro, pre
cipuamente, reduzindo a idade da violência presumi
da, que norteia os crimes sexuais, baixando-a de 
quatorze para doze anos. E tui-me embora para o 
Tocantins. 

Quando já me encontrava no Maranhão, na Ci
dade de lmperatliz, comecei a ser assediado pela 
imprensa do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de 

Recife e, por coincidência, menos pela do meu Esta
do. Foi uma polêmica tão violenta que acreditei ter 
tocado fogo num barlil de pó:vora. Sei que o tema é 
polêmico, mas a minha intenção não foi, de forma al
guma, aproveitar-me de um instante, de uma sen
tença do Supremo Tlibunal Federal, em um caso se
melhante. 

Homem provindo da região Norte, desprovida de 
muito progresso, mas cheia de grandes contrastes so
ciais, região que vive os efeitos dos avanços tecnológi
cos répassados por intermédio da televisão que hoje 
adentra em quase todos os lares brasüeiros. 

Já tive amigos presos por muitos anos, muitos 
meses, por terem sido enganados ou até seduzidos 
por jovens menores de 14 anos. No ano passado, 
enfrentamos uma luta ferrenha para retirar da cadeia 
um pai de famma, condenado a mais de quatro 
anos, em virtude do instituto da violência presumida. 
A testemunha de acusação mostrou a ·vida de uma 
jovem, menor de 14 anos, já talentosa em assuntos 
sexuais e que levou à cadeia, talvez, o seu décimo 
ou décimo-plimeiro companheiro, porque ele·foi apa
nhado em flagrante; amargou muito tempo no xa
drez. 

Essa sentença, talvez numa atitude progressis
. ta do Tlibunal de Justiça do Estado de Tocantins, foi 
revisada por uma ação de revisão eliminai, e o cida
dão foi absolvido. Mas essa absolvição chegou de
pois de quase oito meses de cadeia, por clime he
diondo, que não lhe dava sequer as benesses de 
passar um final de semana com a sua famma. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho tido co
nhecimento de outras sentenças corajosas; tenho 
tido conhecimento de posições de magistrados do 
Distrito Federal sobre a violência presumida. Vejo 
com mutto prazer, inclusive, uma dissertação de vio
lência presumida, de autolia do Ministro do Superior 
Tlibunal de Justiça e Professor da Universidade de 
Brasma, Luiz Vicente Cemicchiaro, de quem tive a 
honra também de ser aluno, há 20 anos. Segundo 
ele 'a história rompe as incoerências. A vida prática 
foi trazendo para os Tribunais situações que, amol
dadas ao texto legislativo, conduziriam à injustiça re
voltante'. 

Vejam bem, Srs. Senadores que o Presidente 
sancionou a lei, há poucos dias, que aumenta, e 
muito, a pena dos climas hediondos. A pena pelo 
crime de estupro passa a ser de quinze anos de re
clusão. 

Como podemos considerar um crime hediondo 
um relacionamento sexual de um cidadão com uma 
moça, relacionamento esse consentido e. às vezes, 
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até induzido, simplesmente porque a lei arcaica faz 
a presunção da violência pela idade. 

Teríamos, talvez, a dor na consciência de ver 
cidadãos brasileiros cónâenados a mais anos de re
clusão por uma relação sexual do que se tivessem 
assassinado duas ou três pessoas, ou até mesmo 
praticado o massacre de Eldorado dos Carajás. Du
vido que os responsáveis por àquele episódio ou por 
qualquer outro semeihante ocorrido no Pais sofram 
pena de quinze anos, enquanto um cidadão poderia, c . 
pela incompetência, talvez da lei, ou então por umá 
lei arcaica, feita há mais de cinqüehfã anos, cumprir 
uma pena tão longa por uma relação sexual. 

Luiz Vicente Cemicchiaro diz ainda: 
"Pois bem, alguém que houvesse man

tido relação de uma hora para outra era sur
preendido com denúncias e tantas vezes 
condenado nas sanções do art. 213 ou art. 
214. O argumento central era a idade da jo
vem. Ela, contudo, consentira, colocara-se 
num ambiente de oferecimento, tinha ciência 
do significado de sua conduta, todavia. E 
aqui o absurdo paulabnamente impugnado 
de atribuir violência ao agente, ou seja, era 
punido como que houvesse constrangido a 
moça mediante violência ou grave ameaça. 

Absoluto descompasso entre a vida e o 
direito. A vigorosa reação ao formalismo ina
ceitável inaugurou o entendimento de que a 
violência ser relativa. Ou seja, mantinha-se 
a integridade do texto, entretanto, em princí
pio, precisaria retratar· a realidade. Sem dú
vida, ameniza-se o tratamento. Não se faz a 
simples aplicação do artigo de lei limitada ao 
sentido literal. Essa linha interpretativa é co
nhecida como presunção relativa da violén-
c ia. 

A Constituição da República, ao definir 
o princípio da reserva legal, exprime-o, sem 
dúvida, no sentido modema. Nessa concep
ção pelo menos deve ser interpretado. Não 
basta a mera relação cronológica entre o 
fato e a definição do crime. É imperativo de
finir a conduta praticaaa, e a conduta acon
tece ou não acontece. O legislador não pode 
definir suposta conduta e atribuir-lhe san
ção. Seria, em última análi~e. punir por ação 
não praticada, total negativa da reserva le
gal. 

Mesmo em se_ tratando de vitima me
nor de 14 anos, faz-se imprescindível se 
houve ou nHo a mencionada violência, evi-

.dente violência efetiva ocorrente no plano fí
sico.• 

A nossa lei, hoje, faz a presunção. 
Sem que tenha havido violência, ela consi
dera que houve a violência, e o cidadão vai 
para a cadeia, talvez por muitos e muitos 
anos, muito mais anos do que se tivesse ti
rado a vida de um ser humano. 

O Jornal de Brasüia, dias atrás, trouxe a se
guinte manchete: "Senador pretende liberar sexo 
com menor de 14 anos". Não sei se intencionalmen
te, mas essa manchete não é verdadeira. O Senador 
José Bonifácio nunca pretendeu liberar sexo com 
menor de 14 anos. Se um cidadão induz uma maior 
de 12 anos a um relacionamento sexual, ele está co
metendo crime de sedução, cuja pena drástica de 
reclusão foi aumentada agora. Se o cidadão induz 
uma maior de 12 anos a praticar com ele ates libidi
nosos, ele vai ser condenado à pena de reclusão, 
pena também drástica. Qualquer ato de um cidadão 
que induz uma pessoa a praticar qualquer comporta
mento sexual está previsto na lei e com suas penas 
majoradas. O que não se pode conceber é que o ci
dadão vá para a cadeia, sofra penas drásticas como 
se houvera cometido um crime hediondo, por manter 
uma relação sem prática de violência com uma pes
soa que o quis e que talvez o tenha conquistado - só 
nesse caso ele não será punido. Uma violência pre
sumida, que está só na lei, que não existe no espíri
to jurídico do nosso Pafs ou de outros países do ex
terior. 

O_ que se pretende é evitar que um pai de famí
lia, uma pessoa honesta que, num determinado mo
mento, talvez até engar.ado, pratique uma relação 
sexual sofra uma pena maior do que sofreria se ti
vesse matado a própria pessoa com a qual manteve 
o relacionamento sexual. 

Sei que o tema é polémico. TenhÓ visto e ouvi
do muitas manifestações a favor e muitas contra. E 
nós Parlamentares não podemos ser omissos. De
vemos discuti r tambérn - e estaremos discutindo 
com propriedade - os temas polémicos do nosso 
Pais. · 

Ouvi com muita atenção o pronunciamento do 
Senador Jefferson Péres, quando S. Ex' dizia que o 
movimento dos sem-terra do nosso Pais não está vi
sando à aquisição de terras. É um movimento que 
está tentando talvez retornar ao princípio sati<Josista 
de 1960 e tomar o poder por vias impróprias. Dou 
razão a S. Ex•. Se'llpre acreditei que o movimento 
dos sern-terra poderia ser um· movimento com terra 
desde que suas lideranças tivessem boas intenções 
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e se sentassem com o Governo para fazer um cro
nograma que viesse concretizar a reforma agrária. 
Mas não! E eu me pergunto: invasão nãó é crime? 
Não existem vários crimes previstos na lei agrária, 
na lei fundiária? Usurpação, turbação não são cri
mes? Acho até que invasão é· o mais grave deles. 
Todavia, no Brasil, invasão deixou de ser crime. In
vadir terra não é mais crime. Todo mundo invade. 
Até matar gente deixou de ser crime. Duvido que 
esse tragédia ocorrida numa fazenda que vitimou 
três funcionários vá ter grandes repercussões crimi
nais. Não! Só vale muito quando morre sem-terra. 

E o movimento dos sem-terra está fazendo o 
quê? O movimento esquerdista deste Pais perdeu já 
por duas vezes chances de assumir o poder. Eu es
tava me lembrando de quando Salvador Allende 
mandou todos invadirem terras. Todos conhecem os 
resultados. Será que o movimento dos sem-terra 
deste Pais não seria já um organismo intimamente 
ligado às esquerdas, que, caso chegassem ao po
der, mandariam invadir todas as terras do nosso 
Pafs? Será que, em virtude das derrotas eleitorais 
democráticaS, esse movimento está sendo fomenta
do para trazer, por meio de invasões, do campo para 
as cidades uma revolução para a tomada do poder 
que não foi conseguido pelo voto? Será que as nos
sas autoridades não estão se abstendo de reagir le
galmente contra esses absurdos? 

São perguntas para reflexão. O nosso Pais vai 
viver agora só de Real? Ou será qu·e ésse Real está 
levando o nosso Pais para uma vida de fantasia? 

A estabilidade monetária não é tudo. Não po
demos chegar à condição de o povo brasileiro viver 
aspirando por uma época inflacionária quando ele ti
nha melhores condições de viver. Não podemos ter 
saudade da inflação. Isto eu falei há três dias no Mi
nistério do Planejamento: o Real não é tudo e não 
pode levar o País a uma vida de ficção. 

É preciso que o Governo olhe, antes de tudo, 
para o problema dos sem-terra, para os grandes pro
blemas sociais. É preciso que se invista na produ
ção, para que este Pais tenha um rumo. O nosso ca
minho não e só a estabilidade da economia. 

Mas já estou diversificando o meu pronuncia
mento. Volto agora ao tema anterior. Quero trazer à 
discussão dos meus pares, dos nobres Senadores 
um projeto muito polêmico, tão polêmico quanto o 
apresentado pelo ilustre Senador Nelson Carneiro 
quando começou a trabalhar em favor do divórcio. 

Lembro-me - eu era ainda criança - quantas 
condenações de religiosos, da Igreja, das várias sei
tas, ele sofreu. Naquele tempo, se se acabasse o 

mundo, com _certeza Nelson Carneiro estaria no in
ferno, condenado por todos os grupos relígíosos do 
nosso Pais por defender a lei do divórcio, que já 
teve, inclusive, muitos avanços. 

É preciso que o Parlamento comece a se voltar 
para os graves problemas nacionais. Sou muito 
novo na Casa, mas vejo que aqui, dentro deste céu 
que se chama Senado, que é, inclusive, até azul, e 
que é o sonho de muitos brasileiros, esquece-se o ~ 
que acontece em Eldorado, em Imperatriz, no Pará, 
no Norte, nos grandes centros, a criminalidade de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Talvez estas luzes ofusquem ·a inteligência dos 
nossos Parlamentares, que se voltam mais para si 
mesmo do que para o povo. E eu não gostaria de 
passar em branco aqui. Não vou ficar muito tempo, 
pois serei candidato a prefe~o da minha cidade, para 
voltar às atividades de luta, de construção. Mas que
ro deixar para as cabeças pensantes do nosso Pais, 
principalmente as que se encontram neste Parla
mento, pelo menos um pedido: que se voltem mais 
para os graves problemas brasileiros. E que o pes
soal de apoio ao Governo, do qual também laço par
te, seja muito mais de apoio ao nosso Pais .. 

Daqui assisti, estarrecido, à concretização do 
adiamento da votação da lei do seguro-desemprego. 
O placar eletrõnico registrou quarenta e_ poucos vo
tos a quinze. Votei a favor do seguro-desemprego, 
baixar de cinco para três anos e tudo. O trabalhador 
brasileiro já vive tão aviltado, tão apertado, tão cer
cado por todos os lados. E aqui eu vi aquele resulta
do, no placar eletrõnico, que eu nunca esperei. 

Se nós trabalhamos com tanta rapidez para jo
gar bilhões de reais nas mãos do Banespa, nas 
mãos de São Paulo, por que razão protelar um be
neficio destinado ao trabalhador massacrado deste 
Pais? Por que protelar? Eu não sei. 

Vou sair em breve, mas quero deixar ao Sena
do, ao povo do meu Pais, estes questionamentos, e 
incitar os Srs. Senadores, conclamá-los a começar a 
olhar mais para o nosso povo, para o nosso País, 
que tanto precisa de nós. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho. 
_S. Ex' dispõe de 20 minutos para o seu pro-

nunciamento. -
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão-do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. ·Senadores, voltamos nova
mente à tribuna para falar do que acontece na área 
rural. 
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Ouvi com tristeza, ontem ànoite, uma notícia 
curta sobre conflitos envolvendo trabalhadores sem
terra no Mato Grosso e no Maranhão. Conforme in
formações iniciais, no Maranhão morreram quatro 
pessoas. Tenho a impressão de que eram todos 
sem-terra. Na verdade, quase todos os brasileiros 
que morrem nesses conflitos são sem-terra. 

No entanto, penso que estão criando uma nova 
profissão, a do sem-terra. Os"Sem-terra acampam na 
beira das estradas, passam a receber salário, uma 
cesta básica, apenas não têm carteira assinada. 

Ouvi, nesta Casa, um pronunciamento, muito 
bom, do Senador Jefferson Péres; ouvi também, um 
dia destes, um discurso muito interessante do Sena
dor Geraldo Melo a respeito desse assunto. 

Tenho a impressão de que o Congresso Nacio
nal poderia tomar uma atitude mais firme quanto à 
reforma agrária. É pacífico que a Nação brasileira 
deseja a reforma agrária. No meu Estado, encomen
damos uma pesquisa de opinião pública. O meu Es
tado, o Mato Grosso do Sul, é estreitamente ligado 
às atividades agrícolas e a maioria esmagadora da 
sua população deseja a reforma agrária; o Brasil de
seja a reforma agrária. Mas a maioria esmagadora 
da famma mato:grossense não aceita as invasões. 
Esse não é o caminho, porque o que está ocorrendo, 
na realidade, é uma dose enorme de demagogia. 

Estamos considerando a reforma agrária uma 
questão básica para esta Nação, quando assistimos, 
neste momento, ao maior êxodo rural já ocorrido na 
nossa história. 

O Plano Real atingiu enormemente a agricultu
ra brasileira e trouxe desemprego; houve falências 
de todo tipo na área rural. Agora, temos notícia, que 
nos parece exala, de que 1 O mil pequenos proprietá
rios de Santa Catarina vão sair do campo, pessoas 
que trabalham na suinocultura e na avicultura. 

Estive-pensando, Srs. Senadores, que essas 
propriedades que o Banco do Brasil está recebendo 
de agricultores que não têm condições de liquidar os 
seus débitos deveriam, prioritariamente, ser dadas a . 
esses agricultores que não tiveram condições de 
subsistir devido à política agricofabrasileirã. 

o· Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. LÚDIO COELHO· Ouço V. Ex'. 
O Sr. Geraldo Melo - Faço somente uma pe

quena observação, para ilustrar o raciocínio de V. 
Ex•. O pequeno proprietário cuja terra foi tomada 
pelo Banco do Brasil transformou-se em um sem-ter
ra. Ele tinha terra, o Banco a tomou e ele tomou-se, 
portanto, um sem-terra. Estamos vivendo um cená-

rio no País em que, se esse noVo sem-terra se incor
porar ao movimento e passar a invadir e quebrar as 
agências do 3anco do Brasil, como vimos na TV 
Globo, com bacorins e suínos sendo colocados so
bre os computadores, o que ocorreu em Santa Cata
rina, se esse novo sem-terra passar a invadir pro
priedades, bloquear estradas da forma como está fa
zendo, passará a ter a simpatia, a proteção da opi
nião pública e, quem sabe, ganhará um nova pro
priedade. Esse é o cenário ridículo que começa a 
ser construído e defendido na fase em que estamos 
vivendo. Devido a esse tipo de absurdo e por estar 
trazendo uma importante contribuição para esse aS
sunto, congratulo-me com V. Ex'. 

O SR. LÚDIO COELHO - Agradeço a V. Ex' 
pelo aparte, Senador Geraldo Melo. 

Penso que deveríamos criar uma categoria 
nova de sem-terra: os ex-pequenos proprietários de 
terra, que estão !alindo; os ex-com-terra. Ou seja, 

·quem já possuiU terra ·e a perdeu deveria ter prefe
rência nos assentamentos, porque pelo menos sua 
família já está acostumada com as dfficuldad<ls do 
campo. 

Tenho conversado com muitas pessoas sobre 
isso. Quero dizer aos nobres Senadores que os as
sentamentos que estão sendo feitos na Nação brasi
leira estão condenando os filhos dos assentados a 
nunca passarem do 1° Grau, porque o máximo que 
conseguirão é uma escolinha. Conheço bem esse 
assunto. A pessoa faz o 1° Grau e, depois, vai para 
onde? Não existe mais íniemato. 

Quando um agricuHor ou um fazendeiro decidir 
colocar os seus filhos no colégio, virá o drama, por
que ele vai precisar mudar-se para a cidade e não 
terá renda; se conseguir, sua mulher ficará na cida
de e ele, no campo. Começará a gastar mais do que 
ganha e ar virá o desastre! 

No tempo do ex-Presidente Getúlio Vargas, 
fez-se uma grande colónia agrícola - naquele tempo 
não se chamava assentamento, mas colôÍlia agríco
la -, uma das maiores do Pais, na regiao de Doura
dos, em terras excelentes. Estendia-se de Dourados 
até as divisas do Paraná e Paraguai. Passado algum 
tempo, essas colónias viraram fazendas novamente. 

A terra custa apenas em tomo de 1 0% a 12% 
do custo do assentamento. Essa onda toda de ritmo 
sumário, para dar velocidade à reforma agrária, não 
tem nenhum sentido prático, nem de seriedade. Es
tão fazendo um cavalo de batalha, como se o pro
blema fosse a terra. 

Um dias desses, o meu amigo Olacyr de Mo
raes ofereceu suas propriedades· ao Incra para se 
fazer reforma agrária. Tenho o prazer de dizer aos 
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meus nobres Colegas que conheço as duas Fazen
das ltamarati: uma, no Mato Grosso do Sul, e a ou
tra,' no Mato Grosso. 

A Fazenda ltamarati do Mato Grosso do Sul é 
uma das mais modernas empresas agrícolas do nosso 
País. Lá, existem 98 pivôs de irrigação - talvez seja a 
maior concentração de pivôs de irrigação do Pais. Há 
mais de mil casas, laboratórios, hotéis, armazéns, se
cadores, milhares de tratares e hospitais. 

Ele ofereceu essas organizações ao Incra - é 
um homem muito inteligente e competente. Pensei: 
"se o Incra aceitar, ele vai dizer o seguinte: os se
nhores fne pagam as bente:!oiias, e eu vou concor
rer com a terra, para ~judar a reforma agrária brasi
leira, pelo pre.;o simbólico de R$1 o hectare. Ele po
deria perfeitamente doar essas terras, porque estão 
dando um prejuízo fantástico. 

Creio que a Nação precisa decidir o que quer. 
Deve-se lutar por uma reforma agrária que efetiva
mente tenha ligações com a agricultura, que tenha o 
objetivo de colocar no campo pessoas que vão me
lhorar a sua renda, melhorar as condições de vida 
das suas famílias, vão-se transformar em maiores 
consumidores para desenvolverem a indústria brasi
leira. 

Este é o maior argumento: quanto mais pes
soas colocarmos no campo, mais desenvolveremos 
a indústria brasileira, porque esses assentados vão
se transformar em grandes consumidores; ou quere
mos fazer uma reforma agrária com o assentamento 
de pessoas absolutamente despreparadas para a 
agricultura? 

Dentro da linha filosófica do Movimento dos 
Sem-Terra, a revolução deve começar pelo campo 
para mudar o sistema de GovP.mo deste Pais, por
que o campo tem menos resistência; começa pelo 
campo e atinge a área urbana. 

Quero dizer ao Senado Federal que tive uma 
ponta de satisfação quando os sem-terra invadiram 
o Ministério da Fazenda e tentaram invadir o Palácio 
do Planalto, porque a autoridade do Presidente da 
República está em jogo ao apoiar invasões. 

Há, no momento, uma mudança de procedi
mento. Fiqueisatisfeito quando vi a determinação de 
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, 
ao enviar o Ministro da Reforma Agrária, Dr. Raul 
Jungmann, para tratar do assunto, juntamente com 
um General do Planalto. S. EX' está trabalhando 
com seriedade em relação a essa matéria. 

Todas as mortes ocorridas no campo foram em 
decorrência do desrespeito à lei, em decorrência da 
invasão. Não se pode invadir o Ministério da Fazen· · 
da, o Incra, como se este fosse prornedade carticu-

lar dos sem-terra. O Incra é uma repartição pública 
da Nação brasileira, à qual se deve respeito. 

· Creio que o Senado Federal precisa tomar 
consciência, porque a Nação brasileira necessita vi
ver com dignidade. 

Ouvimos, agora mesmo, o Senador Joel de 
Hollanda falar sobre as mortes no trânsito. QuamJo 
propuseram a criação do Ministério da Reforma 
Agrária, eu disse, em tom de brincadeira, que deve
riamos criar o Ministério da Hemodiálise, para cuidar 
das trocas de sangue que estão ocorrendo. 

As nossas estradas estão péssimas. Se assen
tarmos essas pessoas no campo, pergunto - a quem 
conhece um pouco da vida no campo: como essas 
pessoas vão viver, produzindo banana, mandioca, 
quiabo, abóbora, a milhares de quilómetros dos cen
tros consumidores, sem possuir uma infra-estrutura 
de transporte adequada? 

O Sr. Caslldo Maldaner - V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. LÚCIO COELHO- Perfeftamente, Sena
dor Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner- Gostaria de' cumpri
mentá-lo pelo seu pronunciamento. Aliás, V. Ex' é 
um homem que entende desse setor com profundi
dade, vive esse drama no Brasil, é experiente no as
sunto. Quando V. Ex" expõe que somente a distribui
ção de terra não resolve o problema da reforma 
agrária no Brasil - e que isso significa apenas 10%, 
12% ou 15% do custo do assentamento-. é uma 
verdade. Não se trata apena!:-de distribuir um peda
ço de terra, temos que verificar a distância dos cen
tros de consumo e pensar na forma de se produzir, 
levar em consideração valores agregados, como a 

·tecnologia, a preparação do homem para possuir 
esse pedaço de terra, a sua vocação. Esses valores 
de agregação, a vontade e a vocação, são funda
mentais para o homem sentir-se bem ali. Mas, como 
disse V. Ex•, depois de produzir, como vai colocar 
esse produto no mercado, no- meio consumidor? 
Penso que todas essas questões tem de ser analisa
das com muito cuidado. Sei, penso, medito, muitas 
vezes, rumino - como se diz na gíria - no sentido de 
descentralizarrnos e esquecermos um pouco a refor
ma agrária no Brasil. Devemos procurar descentrali-

. zar junto aos Estados e Municípios para, em conjun
. to, buscarmos as soluções, as vocações. Não. adian

ta levar o pessoal do Sul até, por exemplo, o Mara
nhão para produzir o quiabo, a batata, a mandioca, 
se não houver onde colocar o produto. Isso não re
solve nada. Esses valores agregàdos, no fundo, são 
maiores do que o próprio pedaço de terra; portanto, 
temos de levá-los em consideração. Nós, que repre
sentamos um Estado, um minifúndio, que ê Santa 
Catarina, também temos problemas extras, mas não 
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temos mais áreas em extensão. Creio que se muni
cipalizarmos a refonna, se procurarmos encontrar 
saídas diversas, estaremos encontrando um cami
nho para vocacionar as pessoas interessadas. Gos
taria de cumprimentar V. Ex" pela abordagem que 
faz nesta manhã com relação a uma questão tão im
portante para o nosso Pafs. Muito obrigado. 

O SR. LÚDIO COELHO - Agradeço o aparte 
de V. Ex', nobre Senador Casilder Maldaner. 

O Sr. Laura Campos - V. Ex" me permfté um 
aparte? 

O SR. LÚDIO COELHO- Ouço o aparte de V. 
Ex", nobre Senador Laura Campos. 

o Sr. Laura Campos - As manchetes de al
guns jornais de hoje - Jornal de Brasma, Folha de 
S.Paulo. por exemplo - noticiam: "Novo m<~ssacre 
de sem-terra·. Parece até que estamos lendo os jor
nais da semana passada. ou da semana atrasada, 
que exibiam manchetes que destacavam as mortes 
decorrentes dos conllitos de Eldorado do Garajás ou 
outros conflitos de terra. Ao ouvir as preocupações 
de V. Ex" a respeito da questão agrária no Brasil, 
faço uma associação de idéias com um livro publica
do em 1968, chamado "Brasil Potência". Nesse livro, 
um conhecido demógrafo brasileiro, de cujo nome 
prefiro não lembrar agora porque já é falecido, afir
mava, entre outras coisas, que para que o Brasil fos
se uma potência era preciso que a fauna brasileira, 
esse "formigueiro humano•, barulhento e improduti
vo, fosse destruido, porque, segundo o autor, os ho
mens no Brasil não podem ser instruidos para, em 
pouco tempo, ajudar no processo de desenvolvimen
to que tará do Brasil uma potência, essa potência 
que af está. Obviamente o que considera é que exis
te esse lormigueiro humano improdutivo, pouco pre
parado, mal preparado, até despreparado para as 
novas tecnologias. Considera ainda que esse obstá
culo ao desenvolvimento, que é o homem, deve ser 
eliminado. Parece-me que para muitos o que atrapa
lha a sociedade dos homens são os homens; se não 
existisse ninguém, nenhum ser humano, não haveria 
problema social. Essas preocupações do ex-Ministro 
do Tribunal de Contas da União se repetem. Por 
exemplo, no discurso de posse do ex-senador Ro
berto campos, nesta Casa, S. Ex" alirma que, diante 
do crescimento desvairado da população brasileira, 
não haveria condições de que uma poupança ou in
vestimento necessário tosse leito. S. Ex', malthusia
namente, propõe, no seu discurso de posse no Se
nado, que a população brasileira seja eliminada, 
seja contida. Ao escrever 40 páginas sobre esse dis
curso de posse, que tinha só 12 páginas, eu dizia 
que S. Ex", o ex-Senador Roberto Campos, queria 

praticar uma abstinência sexual com o orgasmo 
alheio. O que me parece realmente é que, se não 
andarmos depressa com essa relorma agrária, que 
engalinha há tantas décadas no Brasil, poderemos 
correr o risco de vermos repetir-se no Brasil aquilo 
que hoje ocorre nos Estados Unidos: .apenas 2.7% 
da população norte-americana está no carnjYo, tra
balhando na agricultura. Esse esvaziamento há mui
to tempo verilica-se no Brasil: há 20 anos, 70% da 
população brasileira vivia no campo; hoje, há ape
nas 30%: os outros já foram expulsos pela tratoriza
ção, pelos grandes .módulos e pela falta de acesso à 
propriedade. Vamos seguir o exemplo dos Estados 
Unidos, onde a reforma agrária distribuiu a cada imi
grante 170 acres de terra; vamos fazer como no Ja
pão, que também é o nosso modelo, onde a proprie
dade fundiária tem apenas 8 mil metros quadrados. 
Quando os Estados Unidos conquistaram o Japão, 
em 1946, implementaram uma relorrna agrária não 
para distribuir a terra, mas para reduzir o número de 
trabalhadores assalariados na agricultura japonesa a 
25%, índice que a tropa de ocupação norte-america
na considerou até elevado. Parece-me - e nesse as
pecto V. Ex' tem razão - que existem terras .abun
dantes, devolutas, no Brasil. Existem as terras que o 
Exército acaba de doar e também terras abandona
das neste Pafs. Há uma pletora de terras que pode
ria realmente ser dedicada à retorrna agrária. E no 
entanto isso não acontece por !alta de vontade políti
ca, parece-me; isso não ocorre porlalta de recursos, 
porque esses existem para o Proer, para as ativida
des protelaras de banqueiros e parasitas. No entan
to, os que querem trabalhar infelizmente esperam 
com mais chance por uma cova rasa do que uma 
área agricultável. Muito obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - Se
nador Lúdio Coelho, seu tempo está esgotado. Con
clua, por favor, seu pronunciamento .. 

O SR. LÚDIO COELHO - Sr. Presidente, con
cluirei. 

Agradeço, Senador Laura Campos, a V.Ex• 
pelo aparte. V. Ex• me fez lembrar de Kennedy, 
quando era Presidente dos Estados Unidos. Quando 
ele visitou a Rússia, um repórter perguntou-lhe se 
aquele era um país desenvolvido. O Presidente pe
diu que o desculpassem, mas que iria dizer que a 
Rússia não o era, pois país desenvolvido é aquele 
que produz alimentação, roupa e calçado para o seu 
povo. E a Rússia fez uma relorrna agrária que a le
vou a ser o maior importador de alimentos do mundo 
por mais de cinqüenta anos . Os Estados Unidos, 
bem ciente da importância da alimentação do mun-
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do, abriram linha especial de crédito à Rússia para 
que ela continuasse importando a preços baratos. 
Assim não desenvolveria a sua agricultura, ficando 
vulnerável ao mundo. 

Veja bem, Senador Lauro Campos: acho que 
V. Ex• é parente do Senador Roberto Campos. S. 
Ex•. quando esteve aqui no Senado e fez a observa
ção ·sobre o crescimento da população brasileira, 
quis dizer, a meu ver, que seria de todo o interesse 
para a Nação brasileira que se desenvolvesse um 
programa de planejamento familiar, mediante o qual 
se ouvi!7a as famOias. ajudando-as para que fizes
sem o que desejassem. 

O Sr. Jefferson Péres · (Fora do microfone) 
Como fez Cuba. O planejamento familiar dos países 
socialistas é válido; o dos países capitalistas, um ab· 
surdo. 

O SR. LÚDIO COELHO • Como fez Cuba. Eu 
também gosto de Cuba e do seu programa de saú
de. Na China é permitido ter só um filho e mesmo 
assim depois dos 26 anos - e ai de quem tiver dois! 

O Sr. Elclo Alvares - Senador Lúdio Coelho, 
permite-me um aparte? 

O SR. LÚDIO COELHO· Pois não. 

O Sr. Elcio Alvares - Primeiro, justifico-me 
com a Presidência. Penso que o Regimento lnter· 
no na sexta-feira é mais condescendente em ma
téria de prazo, apesar de o Presidente Samey ser 
tão rigoroso no cumprimento do Regimento. Trata
se apenas de um pequeno aparte: V. Ex• fala so
bre um tema que lhe toca profundamente. Nós, 
que o conhecemos, sabemos da sua saga de ho
mem de campo no Mato Grosso. Entendemos que 
esse problema da reforma agrária está muito perto 
da sua visão de homem público. Preocupo-me se
veramente com a reforma agrária. A questão dos 
sem-terra é talvez a questão maior que estamos 
enfrentando no momento, porque tem várias cono
tações. Não obstante o aspecto social que é muito 
relevante, esse problema dos sem-terra tem servi
do também para colocar em prática uma política 
que, na maior parte das vezes, no meu modo de 
sentir, em virtude do enfoque, vem pregando avio
lência, a luta armada, pregando de todos os meios 
e modos o desrespeito à propriedade e à própria 
lei. Estimana muito que o Brasil encontrasse um 
denominador comum • esse é o pensamento de 
V.Ex•. não tenho dúvida alguma -. principalmente 
respeitando aqueles proprietários que trabalham 
diuturnamente no campo, como acontece no meu 
Estado, o Espírito Santo. V. Ex• tocou num dos 
pontos mais sensíveis para mim, aquele que diz 

respeito ao pequeno produtor, ao dono do minifún
dio, que contraiu o empréstimo. De repente, ele se 
vê desprovido dessa terra; e é duplamente sem-terra 
quem perde a terra em virtude de divida agrfcola. 
Lamentavelmente, hoje, V. Ex• traz um tema para o 
qual, pela precariedade do tempo- a sexta-feira que 
todos conhecemos, farta em temas ricos • o prazo é 
muito curto. Estimamos, sinceramente, que, logo 
que o Senador Lauro Campos tenha oportunidade 
de ocupar a tribuna. V. Ex• possa complementar o 
tema, que sei ser inextinguível para o eminente Se
nador Lúdio Coelho, tão afeito à terra, tão preocupa
do com os problemas que a envolvem, não perden
do a visão social do problema, mas falando com a 
autoridade de homem que acredita na agricultura e 
que não vai, de maneira nenhuma, fazer com que, 
nesse momento em que estamos vivendo essa gra
ve crise, perder o seu ideal de fazer da terra .a terra 
mãe, a terra que produz, a terra que g·era riqueza. 
Entendo, perfeitamente, o seu pronunciamento, Se
nador Lúdio Coelho, e quero render-lhe uma home
nagem neste instante, como um dos homeos que, 
no Brasil, fazendo da agricultura uma profissão de 
fé, colaboram para o desenvolvimento do campo. 
Parabéns pela oportunidade do tema, e vamos esti· 
mar que o' Brasil encontre, realmente, para o proble
ma dos sem-terra, uma solução sem violência, mas 
que seja de cunho profundamente social. 

O SR. LÚDIO COELHO · Muito obrigado, Líder 
Elcio Alvares. Foi muito importante o aparte de V. 
Ex'. 

Sr. Presidente, terminando, gostaria de dizer 
que precisamos nos debruçar sobre esse assunto. É 
muito triste vermos brasileiros mortos, sem nenhuma 
razão de ser. Esses que estão morrendo são os 
mais humildes e estão sendo instrumentos de profis
sionais políticos. esse!;' chefes dos sem-terra que vi
vem nas salas de ar-condicionado, em São Paulo e 
Rio, junto com os c:Omputadores; instigancfoas famí
lias humildes, aqueles que estão desempregados, 
que estão em dificuldades. Vemos os sem-terra lu
tando uns contra os outros, porque estão· querendo 
dizer que· a democracia capitalista brasileira deve 
ser empregada só na área rural, que ninguém no 
campo pode trabalhar como um trabalhador, como 
um assalariado. -

Penso que deveríamos nos debruçar sobre 
esse assunto e ajudar o Presidente da República a 
encontrar um caminho. Estou pronto para ajudar, 
gostaria de fazê-lo, para ver· se nós saímos lá na 
frente. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - So
bre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO, N° 585, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com base no artigo 75 do Regimento Interno 

d6 Sénado Federal e seu Parágrafo Único, requeiro 
que seja constitufda uma Comissão Especial do Se
nado Federal, constituída por --5ete parlamentares 
com prazo até 15 de dezembro do corrente ano para 
apurar in loco com urgência, a situação dos Garim
peiros em Serra Pelada, elaboração e apresentação 
de relatório a ser encaminhado a Presidência da Re
pública com subsidies que possibilitem resolver o 
atual estado de conflito existente na região. 

Justificação: 

Em face da situação que tem sido veiculado 
pelos meios de comunicação relatando a situação 
do Garimpo de Serra Pelada, onde se denuncia o 
eminente conflito anmado a exemplo do ocorrido 
com os "Sem Terra", no Pará onde as semelhanças 
ocorrem quanto ao grande número de famnias que 
passam fome, agravado com as denúncias de milha
res de trabalhadores sem ocupação e. em evidente 
estado de desespero, pelas razões denunciadas pe
Jos garimpos, e a seguir nominadas. 

1. Ausência de demarcação definitiva das 
áreas da CVRD e dos garimpos observadas rigorisa
mente as coordenadas geográficas constantes do al
vará de lavra e pesquisa outorgado pelo Decreto nú· 
mero 7450474 á empresa e da Lei número 
7.194184, que criou a reserva garimpeira. 

2. Que os trabalhos demarcatórios sejam reali· 
zados pelo Serviço Cartográfico do Exército, com o 
acompanhamento de representantes das partes inte
ressadas; 

3. E definidos os trabalhos de demarcação, 
seja reaberto o garimpo para os garimpeiros, na 
área que lo1es pertencem, primeiro, por detenmina
ção legal e, a partir de 1988, por imposição constitu
cionai(CFArt.174§§20,30e40). 

4. Que seja respeitado o direito d.os garimpei
ros de escolher qs seus parceiros para exploração 
do garimpo, se verificada a impossibilidade de ga
rimpagem manual. 

5. Liberação dos recursos bloqueados na Cai
xa económica Federal e no Banco Central referentes 
à sobra do ouro, ao paládio, etc. que serão usados 
para execução de obras de Infra-estrutura, em Serra 
Pelada, e, 

6. Que enquanto perdurar o levantamento da 
situação pela Comissão especial, o Governo Federal 
supra as necessidades mfnimas de sobrevivência 
dos garimpeiros, com atendimento à saúde, à edu
cação e à alimentação. 

O Senado precisa reassumir uma de suas tun
ções precipúas além das que tem exercido com ór
gão legislativo, que é a função fiscalizadora das leis, 
a fim de que sejam levados a tenmo a legislação vi
gente e encaminhado aos órgãos responsáveis para 
as devidas providências. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1996. Sena
dor Ernandes Amorim, Quarto secretário do Sena
do Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
requerimento lido será publicado e posterionmente 
incluído em Ordem do Dia, nos tenmos do art. 255, 
11, alínea c, n• 6, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa requerimento que paSso a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 586, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tenmos do § 2°, art. 50 da Cons

tituição Federal e do inciso I, art. 215 do Regimento 
Interno do Senado, que sejam solicitadas ao Senhor 
Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, as infonmações 
abaixo relacionadas com o funcionamento do projeto 
Orbis (avião DC1 O, equipado com aparelhos oftal
mológicos que tem o objetivo de atender populações 
carentes): 

1. se o Ministério da Saúde possui e/ou tem co
nhecimento de alguma avaliação realizada acerca 
da proposta e do trabalho desenvolvido por este pro
jeto; 

2. qual a origem do Projeto Orbis; 
3. quem financia; 
4. qual a média da população atendida em um 

ano; 
5. qual o esquema de atendimento; 
6. quais os critérios sociais e económicos para 

selecionar o paciente, estabelecendo prioridades no 
atendimento; 

7. quais problemas relacionados com a área da 
saúde são atendidos pelo projeto e que o Brasil não 
tem condição de atender; 

8. qual seria o custo anual para o Ministério da 
Saúde, caso adotasse os serviços do projeto; 

9. quantos profissionais atuam e com qual nível 
de formação; 

1 o. qual o piso e a média de salário de cada 
especialista; 
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11. que beneffcio poderia a população e o sis
tema de saúde usufruir aderindo a este projeto; 

12. por fim, que prejuízos teria o Brasil (a popu
lação) contra a entrada do projeto no País; 

13. o Projeto Orbis já efetivou alguma proposta 
de atuação no Brasil. 

Justificação 

A carência de nossa população, especialmente 
nos setores ligados às necesSidades básicas, como 
saúde, educação habitação, e equivalentes é, infeliz
mente, uma situação conhecida e reconhecida por 
todos os brasileiros esclarecidos. Isto nos leva a pro
curar absorver toda e qualquer a~emativa de supe
ração de tais dificuldades, quando comprovadamen
te competente e podendo gozar de nossa credibili
dade. A mídia, através do programa "Fantástico", em 
5-5-96, veiculou uma notícia sobre o Projeto Orbis, 
em caráter de denúncia, acusando o Ministério da 
Saúde, conseqüentemente o governo brasileiro, por 
não aceitar este projeto dentro do nosso sistema de 
saúde como uma a~emativa viável para minorar o 
sofrimento do grupo de deficientes visuais de nosso 
País. 

Como temos recebido correspondência, inclusi
ve de Câmara de Vereadores, nos solicitando provi
dências favoráveis à adoção do Projeto e por não 
termos as informações necessárias para nos posi
cionarmos contra ou a favor, recorrendo a este pedi
do de informação, esperando que estas nos sejam 
fornecidas pelo setor competente. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • O 
requerimento será despachado à Mesa, para deci· 
são, nos termos do inciso 11 do art. 216, do Regimen
to Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Oficio n• S/51, de 1996 (n°1.762196, na origem), en
caminhando, nos termos da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, manffestação daquele ór
gão relativa à solicitação da Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro para que possa emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro Municipal - LFTM-Rio, cujos re
cursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária, 
vencfvel no segundo semestre de 1996. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício ·n• S/52, de 1996 (n• 1. 763196, na origem). en
caminhando, nos termos da Resolução n• 69, de 

1995, do Senado Federal, manffestação daquele Ór· 
gão relativa à solicitação do Governo do Estado de 
São Paulo para que possa emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, cujos 
recursos serão destinados ao reembolso da sexta 
parcela e liquidação da sétima e oitava parcelas de 
precatórios judiciais, bem como dos complementos 
da primeira à oitava parcelas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, 
pelo prazo de 20 minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC). Pronun
cia o seguinte discurso. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. O Con
gresso Nacional tem voltado a sua atenção, nos últi
mos dois anos, para a apreciação das chamadas re
formas constitucionais, algumas das quais já foram 
aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Se
nado Federal, como a que preconiza a modern
ização e abertura da nossa economia para tomá-la 
mais dinâmica. 

Estão em tramitação na Câmara dos Deputa
dos as chamadas reformas sociais. Entre elas in
cluem-se as reformas da Previdência, da administra· 
ção e, no campo econômico e tributário, a reforma 
tributária. 

Mas até agora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, não se tem ainda o arcabouço da reforma 
política, imprescindfvel à modernização do sistema 
democrático no Brasil. 

O Senado Federal, antecipando-se aos projetoa 
de reforma do Governo, nomeou uma comissão espe
cial para analisar a questão. Essa comissão, sob a 
presidência do ilustre Senador Humberto Lucena, tem 
se reunido periodicamente para ouvir autoridades, iga
das à atividade política e alguns Juízes de Tribunais 
Superiores, visando conhecer a tendência deSSas pes
soas em relação à reforma pohlica. 

Embora não seja membro efetivo da Comissão, 
tenho participado de algumas reuniões, como as que 
ouviram o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
Ministro Carlos Velloso, os Governadores Mário Co
vas, de São Paulo, Miguel Arraes, de Pernambuco, 
Antônio Britto, do Rio Grande do Sul, e Cristóvam 
Buarque, do Distrito Federal. 

Recordo-me de que, entre os vários temas 
abordados por essas autoridades, merecem desta
que os problemas relacionados à modernização da 
legislação partidária e eleitoral. O próprio Tribunal 
Superior Eleitoral já encaminhou, para apreciação 
do Congresso Nacional, anteprojeto de lei para atua· 
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hzar o Código Eleitoral Brasileiro, publicado no Diá
rio do Congresso Nacional, mas-ainda não u enca
minhado às comissões competentes. Trata-se de 
uma proposição da maior importância, porque visa 
corrigir algumas deficiências do Código anterior, e 
moderniza o sistema eleitoral brasileiro. Sua tramita
ção, no entanto, não tem recebido o apoio desejado 
da Justiça Eleitoral, dos partidos políticos, nem da 
sociedade em geral. 

Outra proposta que também deve ser objeto da 
apreciação dessa Comissão Especial, presidida pelo 
Senador Humberto Lucena, é da nova Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, ~ue precisam de maior ii-uto
nomia no Brasil. para que sejam realmente instru
mentos de promoção do sistema representativo e da 
democracia. Sem uma lei devidamente atualizada 
essa tarefa será grandemente dificultada. · · ' 

A Comissão tem também debatido temas con
troversos, mas nem por isso menos importantes, 
como os casos, por exemplo, da implantação do 
voto facultativo e da continuidade do voto obrigató
rio. As opiniões dos que depuseram na Comissão se 
dividiram: alguns defenderam a continuidade do voto 
obrigatório; outros, o voto facultativo, como ocorre 
nos Estados Unidos e em pafses da Europa. 

Sou favorável à continuidade de voto obrigató
rio, porque o Brasil é um pais que ainda não tem 
uma sociedade devidamente politizada, onde a de
mocracia ainda é uma planta tenra, como disse Otá
vio Mangabeira•, no célebre discurso que pronun
ciou na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, 
logo que foi eleito, em 1945. 

Precisamos manter ovoto obrigatório por algum 
tempo, a fim de politizar a nossa população e eVitar 
que se transforme num instrumento mercantilizado. Se 
o voto for facultativo, só as pessoas de posses pode
rão trazer os eleitores da zona rural, para que possam 
votar, sensibilizando-os por meio de pagamento. 

O voto facultativo provoca o desinteresse do 
eleitor. No dia da eleição, em vez de contribuir para 
melhorar o nível da representação popular nas Ca" 
sas do Congresso Nacional, no Governo Federal, 
nos governos estaduais e nos municipais, ·muitos 
eleitores desinteressados darão preferência à praia, 
ao futebol e a outras atividades. 

De modo que ainda dependemos do voto obri
gatório, porque o voto facultativo padece de alguns 
vícios que, no momento, não temos absolumente 
condições de experimentar. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Nabor 
Júnior, permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com !"1•Jito prazer, 
Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Nabo r 
Júnior, concordo plenamente com V. Ex1 quando f;IZ 
referência à necessidade do fortalecimento dos par
tidos polítícosna democracia brasileira. Acredito, po
rém, para que isso venha a acontecer, que é. funda
mental, entre outras coisas, acabarmos com a facili
dade com que parlamentares mudam de partido po
litico neste País. Infelizmente, no Brasil, os políticos 
trocam de partido como trocam de camisa. É só fa
zer.um levantamento da composição 00. Câmara dos 
Deputados, ou mesmo do Senado, quando parla
mentares mudaram de partido até mesmo antes da 
posse. Enquanto continuar a facilidade para esse 
troca-troca de legendas, nunca teremos partidos for
tes neste Pais. Esse troca-troca acontece, inclusive, 

· em função de que para cada eleição se tem uma I& 
gislação diferente, estabelecendo-se os prazos para 
definir tempo de televisão etc.; geralmente, nas vés
peras desses prazos, aco"ntece uma maior migração 
de parlamentares entre partidos, não em decorrên
cia de divergências ideológicas ou filosóficas com o 
seu partido de origem, mas em função de um alto 
grau de fisiologismo que existe nesse momento. 
Apenas para dar uma contribuição ao pronuncia
mento de V. Ex", acredito que essa restrição tem 
que àcontecer. Sei que é diffcil de ser aprovada, até 
porque são os próprios parlamentares que vão impor 
restrição a eles mesmos. Na minha opinião, se não 
chegarmos a uma situação que iníba esse troca'tro
ca, nunca vamos chegar ao fortalecimento dos parti
dos, que é o anseio da democracia brasileira e, com 
certeza, é o meu e o de V. Ex•. Muito obrigado. 

O SR. NABOR. JÚNIOR - Agradeço a partici
pação_ de V. Ex' no meu modesto -pronunciamento. 

Havia relacionado esse tópico para ·men-cioná
lo, inclusive porque tem sido objeto de discussões e 
de opiniões .divergentes pelas pessoas que depuse
ram na Comissão Especial presidida pelo Senador 
Humberto Lucena. 

Considero o instituto da fidelidade partidária 
imprescindível ao fortalecimento dos partidos políti
cos. Infelizmente, no perfodo da Revisão· Constitu· 
cional, esse tema foi objeto de apreciação e, por 
poucos votos, não foi aprovado; inclusive, votei favo· 
ravelmente. 

Não é admissível que os partidos políticos ofe
reçam legenda e invistam nos candidatos, cujos gas· 
tos geralmente são feitos de maneira coletiva, e 
após se elegeram Vereador, Deputado Estadual, 
Deputado Federal, Senador, Prefeito, Governador 
troquem de partido com a maior simplicidade, sem 
dar a menor satisfação a seus eleitores, aos eleito-
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res do partido. Em ú~ima análise, o mandato não é do 
eleito, mas do partido e dos eleitores. Essa prática tem 
sido muno freqüente, inclusive, lamento dizer, no meu 
Estado. Há Deputados que, nos últimos orto anos, já 
mudaram cinco vezes de partido. Onde está a ideolo
gia? Hoje, o cidadão é filiado a um partido de esquer
da; amanhã, num partido de centro-esquerda; e de
pois, a um partido de direita. Onde está a ideologia 
desse partido e onde está a ideologia desse cidadão? 
Certamente esse candidato niio representa mais aque
les eleitores que o elegeram, por ocasião da eleição. 
Penso que o instituto da fidelidade partidária é neces
sário para o fortalecimento dos partidos, e conseqüen
temente da democracia brasileira. 

Tem-se discutido, na Comissão Especial da 
Reforma Politica, o voto proporcional ou voto distri
tal. É um assunto polêmico, com duas correntes di
vergentes a que defende o voto distrital puro e a 
que defende o voto distrital misto. Há, ainda, uma 
terceira corrente, a do voto proporcional, que tam
bém tem alguns defensores, entre os quais me in
cluo. Embora fosse favorável ao voto distrital na As
sembléia Nacional Constituinte, hoje penso que o 
mesmo é impraticável no País, pela dificuldade de 
estabelecimento dos distritos, para adoção tanto do 
sistema de voto distrital puro quanto do misto, princi
palmente nos Estados pequenos. Alguns dos de
poentes, que lá compareceram, manifestaram e rea
firmaram posições diferentes . 

O problema da reeleição, igualmente objeto de 
apreciação da Comissão, também é um tema que 
tem despertado muito interesse, principalmente dos 
detentores de cargo executivo. Eu, partícularmente, 
sou favorável à reeleição em todos os níveis - para 
Presidente da República, Governador de Estado e 
Prefeitos municipais -, mas desde que essas autori
dades se desincompatibilizem seis meses antes das 
eleições, a fim de concorrem em igualdade de condi
ções com aqueles candidatos que não são detento
res de cargo executivo. 

Pela experiência brasileira sabemos que, se 
permitirmos a reeleição para detentores de cargo 
executivo sem a desincompatibilização, essas auto
ridades vão usar o poder econômico e a máquina do 
Estado para se reelegerem. 

Em alguns países, como nos Estados Unidos, é 
permitida a reeleição sem o afastamento do cargo e 
sem a desincompatibilização, mas acredito que, no 
Brasil, não chegamos ainda ao estágio de desenvolvi
mento político que nos assegure a convicção de que 
um detentor de cargo executivo, que vai pleitear a sua 
reeleição, não se utilize da máquina administrativa. 

A história da política brasileira tem demonstra
do isso, e todos sabemos que governadores se en-

volvem em eleição de prefeitos, que o Presidente da 
República se envolve em eleição de Governador e 
até de Prefeito. Imaginem, então, se for candidato, 
buscando sua reeleição! Aí é que a máquina vai ser 
utilizada. 

Além disso, temos que combater o poder eco
nômico, não só daqueles que o utilizam, porque são 
pessoas dotadas de certos recursos, e muitos, hoje, 
representam suas corporações no Congresso, nas 
Assembléias Legislativas, etc. mas também das au
toridades no uso e no abuso da máquina administra
tiva do Município, do Estado ou da própria União. 

Tem sido discutido - e é um assunto muito 
complexo e polêmico - o problema da representação 
dos Estados, na Câmara dos Deputados. 

Os grandes Estados, como S.Paulo, Rio de Ja
neiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, têm mani
festado posições favoráveis a modificação no clitério 
de fixação do número de Deputados ·Federais por 
Estado. É preciso aqui que se atente para um as
pecto importante da questão. Estes Estados têm 
apresentado, inclusive, propostas - como no caso do 
período da Assembléia Revisora - de reduzir a rep
resentação dos pequenos Estados para três ou qua
tro Deputados, e aumentar a representação dos 
grandes Estados, alegando que a representação na 
Câmara dos Deputados reflete a população de cada 
Estado. No Senado, a representação do Estado é da 
Federação; tanto que cada Estado, grande ou pe
queno, elege três Senadores para esta casa; na Câ
mara, varia em função do número de habrtantes. 
Mas é preciso levar em conta que, se concordarmos 
com essa tese dos grandes Estados, os pequenos 
Estados vão ser massacrados pela influência do po
der econômico dos grandes, que ainda vão ter a he
gemonia política na Câmara dos Deputados. 

Estamos vendo que, quando se constitui um 
novo Governo a nível federal, a maioria dos Minis
tros é dos grandes Estados, dos Estados do Sul, 
Centro-Oeste e, raramente, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, de um pequeno Estado; quando muito tem
se um Ministro representante do Nordeste, jamais 
um Ministro representantes de Estado do Norte. 

Então, se formos aceitar essa proposta de revi
são do número de Deputados Federais em função 
da população, para que Estados como São Paulo 
passem a ter 120 ou 150 Deputados; Minas Gerais, 
100 ou 11 O; Rio de Janeiro, 70 ou 80; Rio Grande do 
Sul, 50 ou 60; e os pequenos Estados com apenas 
3, que seria o mfnimo proposto, iríamos ter, além da 
influência nas áreas pol ftico-administrativa e eco nê· 
mica, uma hegemonia na Câmara dos Deputados. 
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Seria praticamente a eliminação da representação 
dos pequenos Estados. De modo que considero o 
tema da maior importância. e comporta outro pro
nunciamento numa oportunidade posterior. 

Mas é preciso que se ressalte, aqui, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a decisão adotada pela Pre
sidência do Senado de constituir essa Comissão Es
pecial, para se antecipar na apreciação de matéria
tão importante, que é a reforma política no nosso 
Pars, a fim de que tenhamos, realmerote, partidos vac 
lorizados e representação popular também devida
mente respaldada numa nova legislação eleitoral e 
partidária. E para que os partidos sejam fortes, há 
necessidade de se implementar, o quanto antes, a 
chamada reforma partidária, além dessas reformas 
sociais e económicas, que estão tramitando no Con
gresso Nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) • 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra a palavra ao nobre Senador 
José Fogaça, por vinte minutos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, li hoje, pela ma
nhã, n6Tomal Correio Braziliense, uma entrevista 
importante do Uder da Força Sindicai, Luiz Antônio 
de Medeiros, e algumas das suas afiiniações a res
peito da greve proposta para o dia 21. 

Tenho a impressão de que esse fato polftico, 
de grande importância, merece uma reflexão e uma 
análise. Porque, em primeiro lugar, é preciso reco
nhecer que esse é um direito sagrado e inalienável 
da classe trabalhadora, ou seja, o direito de greve é 
um direito pelo qual todos nós lutamos muito no Bra
siL E muitos de nós temos a memória de hemato
mas no corpo por causa dessa luta. 

Quero, porém, Sr. Presidente, fazer aqui uma 
reflexão, uma ponderação, porque não consigo en
tender o objetivo da greve. Quando se faz uma gre
ve é preciso ter um objetivo explícito. claramente 
perceptível, imediato e, evidentemente, conjuntural. 

É muito problemático supor que uma greve vá pro
duzir vitória quanto a reivindicações qúe são estruturais, 
de longo prazo e que exigem programas de condução e 
aplicação de recursos ao lcngo de muito tempo. 

Essa greve, segundo suponho e interpreto, 
deve ser para reivindicações conjuntúrais, imediatas 
e de pronto interesse da classe trabalhadora em ge
ral. Todavia, de tudo que tenho lido a respeito, a úni
ca explicitação, a única formalização declarada de 
um objetivo é quando os dirigentes sindícais - a 

quem respeito muito, tendo por alguns deles uma 
simpatia pessoal muito grande - dizem que essa é 
uma greve geral contra o desemprego. 

Ora, sabemos que pode haver eventualmente 
no Brasil um desemprego conjuntural. Mas é eviden
te que a questão do desemprego, como um todo e 
globalmente considerada, é estrutural e exige um 
programa de longa maturação, de longo alcance no 
tempo. Não que por isso não se devesse fazer a 
greve. A escolha das suas formas de luta, quem a 
faz é a própria classe trabalhadora. 

Fico eu pensando, no momento em que vejo 
que a Fiesp, que estava solidária, que queria discutir 
com as centrais e até participar da programação, de 
repente recuou. Diz Luiz Antônio de Mede;iros, no 
Correio Brazillense, que, embora a Fiesp tenha re
cuado, ou seja, não vai estar presente oficial e for
malmente, associações comerciais do interior de 
São Paulo estarão presentes. Portanto,. não é uma 
greve de trabalhadores; não é uma reivindicação ex
plfcita e exclusiva da classe trabalhadora, da sofrida 
e explorada classe trabalhadora deste Pafs. É uma 
greve geral · 

Mais adiante, o lfder Luiz Antônio de Medeiros, 
numa declaração proferida no Rio de Janeiro, diz 
que essa é uma greve de trabalhadores e de empre
sários, embora o lfder Vicentinho esteja permanente
mente interessado em dar a entender, dar a parecer 
ou fazer as pessoas acreditarem que essa é uma 
greve cujo nascimento nada tem a ver com os po
derosos empresários que representam a maioria 
do PIB deste Pafs e que estão localizados em São 
Paulo. 

Pergunto isso, Sr. Presidente, porque temo • 
não estou acusando nem o Medeiros nem o Vicenti
nho disto -que essa greve esteja sendo subutílízada 
por essa Classe, por essé setor do Pafs. para fazer 
valer os seus interesses e as suas reivindicações. 

As oligarquias no Brasil - recentemente li um li
vro sobre a vida do Visconde de Mauá e permanen
temente isso me vem à memória -, já ao tempo de 
D. Pedro 11, voltaram a estatizar o Banco do Brasil, 
que tinha se transformado numa instituição financei
ra privada, porque tinham o interesse claro, inequf
voco, de usar largamente o dinheiro público, com 
baixos juros, se abastecer de um manancial inesgo
tável do dinheiro do povo brasileiro, e depois dirimir, 
dissipar, dissimular tudo isso, através da emissão de 
moeda. 

Socializam-se as perdas, que servem para o fi
nanciamento dessas ·oligarquias, dê uma maneira 
extremamente cruel, perversa, porque, sobretudo, é 
perfeitamente imperceptível e dissimulada. T ode re-
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curso que as elites abocanham do Estado transfor
ma-se em moeda desvalorizada. Essa mesma elite 
inventou os mecanismos para repor o valor da sua 
moeda. O que ela faz é deprimir e abaixar, cada vez 
mais, o poder aquisitivo. as condições sociais e eco
nómicas dos setores assalariados, principalmente os 
setores de baixa renda no Brasil. 

Esse jogo está no livro do Prof. Caldeira, com 
muita clareza, com muita limpidez. Por isso o VISCOnde 
de Mauá foi derrotado na História do Brasil. Porque as 
oligarquias. no'Brasil, não abrem má::: do controle da 
máquina do Estado em seu permanente favor. 

Recentemente, vimos isto: por uma barganha de 
votos na reforma da Previdência eliminaram-se quatro 
artigos da medida provisória que tenta fortalecer o 
Banco do Brasil, porque consideravam que esses art~ 
gos davam um instrumento muito poderoso de ação, 
muito eficaz, de cobrança de seus créd~os junto· a 
essa oligarquia. A Banco estatal não se paga. Para 
que pagar ao Banco do Estado, se depois o governo 
vem e cobre? É a melhor coisa do mundo. 

Recordo de, há alguns anos, ter participado de 
uma reunião. quando foi fundado o Banco Meridio
nal. Eu era Deputado Federal nesta Casa. corria o 
ano de 1983. e vivíamos sob a ditadura militar. O 
Banco Meridional foi criado com fundos públicos. 
com recursos do Governo Federal, que fez uma es
pécie de· Proer transferindo os controles para o pró
prio Banco, mas, evidentemente, garantindo os de
pósitos e permitindo que o Banco continuasse. A 
única diferença com o Proer aluai é que o Banco 
Meridional passou a ser um Banco estatal. 

Lembro-me de que. numa reunião de que parti
cipei, havia um grupo de pequenos e médios empre
sários reivindicando níveis mais altos de resgate nos 
seus depósitos, nas suas aplicações, porque o que 
estava sendo garantido era pouco. E aí veio um eco
nomista fazer uma exposição para explicar por que e 
como era possível fazer isso, ou seja, aumentar o ní
vel dos depósitos que iriam ser liberados para essas 
empresas. Disse ele que ali foi feito um acordo, e 
que a dívida seria paga em tanto tempo. A outra df
vida tinha tido transferida para o Banco do Brasil, 
portanto. com ela não teriam mais gue se preocupar. 
Ou seja. transferida para o Banco Brasil significa 
que ninguém mais precisaria pagá-la. 

Quem leu o livro sobre a vida e a luta do Vis
conde de Mauá descobre perfeitamente que essa é 
a história das elites. a história das nossas oligar
quias económicas. Transfere a divida para o Banco 
do Brasil porque lá não precisa pagar. 

Lembro-me de que, em um texto apresentado 
pelos funcionários do Banoo Meridional, em defesa 

da não-privatização do banco. da sua saúde finan
ceira, os próprios funcionários diziam. que o Banco 
está muito bem, porque não at.,nde mais a nenhum 
programa público, programa de governo, de cessão 
de créditos, de cessão de recursos para os setores 
organizados da produção nacional. Só por isso o 
Banco Meridional está bem, porque não executa po
líticas públicas de fomento. Ele empresta e opera 
como qualquer outro banco privado o faz no Brasil, 
emprestando e cobrando dentro do mercado. E é 
realmente um banco em condições excelentes, ou, 
pelo menos, isso é o que foi garantido pela compe· 
tência de seus funcionários e di retores ao longo des
ses anos. 

Mas a minha grande dúvida a respe~o da gre
ve é se tanto o Luiz Antônio de Medeiros quanto o 
Vicentinho não temem que essas parcelas tradicio
nalmente encampadoras e privatizadoras do Estado 
em favor de si próprias não serão as grandes benefi
ciadas de uma greve oomo essa. Todos sabem que 
essa pohlíca de juros que af está e essa política 
cambial visam dois pontos equilibrados e conttapos
tos. A política de juros tenta conter o consumismo e 
dar a esse consumo um mmo igual ao que possa ter 
o aumento do parque produtivo. O grande erro das 
esquerdas, inclusive das esquerdas revolucionárias -
eu me lembro que essa era uma discussão intensa 
na Nicarágua dos anos 80; meus filhos viveram lá, 
porque a mãe deles trabalhava para o governo revo
lucionário - a grande discussão nos grupos que diri
giam o país era expandir, liberar consumo, porque o 
consumo gera maior necessidade de produção, e 
mais produção significa maior riqueza e atendimento 
do consumo e. portanto. menos-inflação. 

No entanto, ao liberar o consumo, o Governo 
Revolucionário da Nicarágua não teve alternativa: ou 
abria as importações para poder garantir o abasteci
mento interno, ou, então, enfrentava a escassez de 
produtos. filas enormes para atender à população. 
Foi o que vi naqueles memoráveis e, possivelmente, 
entristecedores anos que lá vivemos. 

Na verdade. há um problema de velocidade. A 
velocidade da produção ou da ampliação do parque 
produtivo e a velocidade do potencial de consumo 
são diferentes, e foi esse o drama do Plano Cruza
do. Havia urna liberação de consumo que era muoto 
mais rápida, muito mais fulminante do que a possibi
lidade de ampliar o parque produtivo nacional. E aí a 
saída para o Governo Josê Sarney foi abrir o País 
às importações e, em setembro, as reservas mone
táiias brasileiras estavam reduzidas a US$2 bilhões. 
Se não houvesse ali um corte súbito e abrupto. 
como houve em novembro, o País iria à bancarrota. 

Portanto, essa é uma questão gravíssima, deli
cada, complexa, mas tem que ser tratada com matu
ridade e com consciência. O aumento do consumo 



Junho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00583 

tem que se dar de forma tão gradual. quanto se dá a 
expansão da capacidade do potenc1al produt1vo do 
País. Geralmente, isso é uma diferença de do1s me
ses para dois anos. Enquanto em dois mese.s explo
de o potencial de consumo, é preCisO de d01s a três 
anos para ·se instalar um parque pro~ut1vo ~orno ne
cessita, hoje, a demanda da populaçao brasileira. 

É óbvio, está claro para mim que os empresá
rios brasileiros querem uma rebaixa nas taxas de ju
ros, uma mudança na política de câmbio, para, evi
dentemente, aumentarem o consumo e !aturarem 
mais. Tenho a impressão de que essa é a guerra 
que está por trás da greve geral do dia 21. Nã~ digo 
- e até repudio se alguém o disser - que Mede1ros e 
Vicentinho estejam servindo a isso. Preocupa-me 
muito o fato de os empresários, se não dão apoio 
explícito, serem tão simpáticos, serem tão cons~ntã
neos, tão coadunados com o espírito, com a 1dé1a 
que está por trás dessa greve geral. 

Normalmente, Sr. Presidente, essa política de
sejada pelos empresários brasileiros, ou por alguns 
empresários brasileiros, leva o Banco Central a ro
dar a gu~arra e a emitir moeda para garantir o finan
ciamento dessa expansão do consumo. E esse !01 o 
grande desastre do México, porque esse foi o erro 
praticado pelo México. Como ele manteve o consu
mo em níveis elevados, os juros relativamente bai
xos, precisou abrir as comportas da importação, por
que, se não houvesse importações maciças no. Mé
xico haveria desabastecimento, filas, crise polit1ca, 
e o ~rograma fracassaria. No ano de 1984, os mexi
canos tinham um déficit na sua balança comerc~al. 
superior a US$20 bilhões. Quase que a derrocada 
do México leva consigo os demais países da Améri
ca Latina que estão empreendendo programas sacri
ficiais, duros, difíceis de estabilização. 

Normalmente, Sr. Presidente, eu lena, em rela
ção a· essa greve, uma manifestação declarada e 
aberta de apoio, mas fico com um ponto de Interro
gação. A única coisa que não me agrada na posição 
das centrais sindicais é que, como o problema do 
desemprego não será resolvido, como não vai n:u- · 
dar a política salarial, temo que também algu~s Sin
dicatos e centrais estejam fazendo disso um Instru
mento meramente de oposicionismo, um instrumen
to de guerra polnica contra o Governo. 

Apenas duas coisas eu não desejava: que os 
empresários obtivessem o "Velho Mundo", contra o 
qual Visconde de Mauá se bateu no Brasil e Dom 
Pedro 11 apadrinhou tão generosamente, com a dis
tribuição farta de recursos públicos para depois so
cializar a despesa com o povo; nem que a greve fos
se utilizada como um instrumento político, principal-

mente para um Governo democrático. Para um Go
verno que respeita as leis e a Constituição, que as
segura o direito dos trabalhadores, não me parece 
ser válido utilizar a greve como instrumento político. 

o Sr. José Eduardo Outra- V. EX' me permite 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- No
bre Senador José Fogaça, V. EX' já foi alertado para 
o fato de que seu tempo já se esgotou. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Eu iria encerrar, Sr. 
Presidente, não fosse o pedido de aparte. 

. O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - O 
Senador Edison Lobão é o próximo inscrito e S. EX' 
tem viagem marcada. . . 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O Senador José 
Eduardo Outra tem um privilégio que não tenho: S. 
EX' é Líder e pode usar da palavra a qualquer mo-
mento. . 

Portanto, encerro aqui, Sr. Presidente, deixan
do esse ponto de interrogação, essa manifestação 
de perplexidade e dúvida e, sobretudo, dizendo que. 
se for preciso, todos nós devemos levantar a voz 
contra essa tentativa de utilizar uma luta dos traba
lhadores em favor das elites, em favor das minorias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) 

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. V. 
EX' dispõe de 20 minutos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Brasil está vivendo o seu 
calvário em matéria fundiária. 

Estamos assistindo, nos dias aluais, a fatos ex
tremamente preocupantes. Nós todos nos recorda
mos do que ocorreu em São Paulo, onde a Polícia 
do Estado teve que comparecer para desalojar tra
balhadores rurais. Fatos semelhantes aconteceram 
no Rio Grande do Sul e em outros Estados. 

Em seguida, assistimos também ao desastre 
do Pará. Desastre que comoveu o País inteiro; em 
alguns momentos, pelo que aconteceu; em outros, 
pela desinformação. . 

Agora, algo ai:ontece nó meu Estado, o Ma~
nhão, e tem sido relatado com razoável prec1sao 
pela imprensa nacional. _ 

Desde logo, quero chamar a atençao para o 
fato de que, no meu Estado, o Governo não ~eve ne
nhuma participação direta ou indireta com o lnCid~n
te. A Governadora Roseana Samey, que tem s1do 
permanentemente solidária com as causas dos tra
balhadores rurais, diga-se desde logo, tomou conhe
cimento dos fatos depois de ocorridos, até porque se 
tratou de uma nova invasão da mesma fazenda. 



00584 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1996 

Essa fazenda, chamada Cikel, já havia sido in
vadida em 7 de maio passado. Por uma decisão ju
dicial, segundo relata a imprensa, depois de ouvidos 
os interessados, os sem-terra desocuparam a fazen- · 
da e agora voltaram à ocupação em Buriticupu, re
gião de tradicional conflito. 

Quando assumi o Governo do Estado, em 1991, 
ha11ia, no Maranhão, 140 invasões de terras. O Mara
nhão, naquele instante, era o segundo Estado com o 
maior número de invasões. O primeiro era o Pará. 

Eu, como Governador, entendi que se tratava 
de uma questão de fundamental importância e que 
precisava cuidar dela pessoalmente, como Governa
dor do Estado. Chamei os fazendeiros, os lideres 
dos sem-terra, a Igreja, o~ bispos todos do Estado, a 
Ordem dos Advogados, ' CPT, todas essas organi
zações, e, juntos, começamos uma política de solu
ção desse problema grave no Maranhão. Com pa
ciência infindável, com grande tolerância, fomos re
solvendo um a um os casos lodos, sem conflitos. 

Quando deixei o Governo, em lugar de 140 in
vasões, havia apenas 35 a 40 casos pendentes. Os 
demais haviam sido resolvidos com o atendimento, 
senão total, pelo menos em parte, de todos os traba
lhadores rurais. 

Estabelecemos, então, uma política de distri
buição de terras no Maranhão que foi a mais intensa 
feita no Pafs do ponto de vista de Governos Esta
duais, que não têm o dever de fazer reforma agrária. 
Em três anos, o meu Governo distribuiu 25 mil títulos 
de terras aos trabalhadores rurais, enquanto que o 
INCRA, a quem incumbe essa tarefa fundamental, 
não distribuiu, nesse mesmo período,_ sequer a me
tade disso. 

Foi graças a essa polft' ~a. que a Governadora 
Roseana prossegue, que conseguimos evitar os 
grandes conflitos. 

Sr. Presidente, devo admitir que agora esses 
movimentos têm características um pouco diferen
tes. E falo sobre isso com a autoridade de quem 
acaba de demonstrar que trabalhou intensamente 
pelos trabalhadores rurais, que votaram sempre em 
mim antes e depois do Governo, o que demonstra 
que sou ligado a eles. Mas não posso deixar de re
gistrar que, se não se estabelecer uma politica sóli
da, logo este País virará um caldeirão incontornável. 

Todos sabemos que, por volta de 1964, se fez 
uma revolução, que já se dizia ser uma cõnlra-revo' 
lução em virtude daquilo que se fazia no momento, 
que era uma agitação em torno da terra. O Governo 
de então falava sobre as reformas de base, uma das 
quais e a principal delas seria a reforma agrária, que 
nunca fez. Falava e não fazia; dizia e niio agia. 

Precisamos evitar que isso agora se repita. 
Tudo indica que, se não houver um caminho, uma 
solução, aqueles episódios podem bater às nossas 
portas numa madrugada dessas. 

Voltando ao caso do Maranhão,· vamos ver o 
que diz o INCRA, que é hoje dirigido pelo próprio Mi
nistro da Reforma Agrária, um jovem no qual todos 
nós temos muità esperanÇa ·de que possa realizar 
uma boa política nesse setor, pacificando o campo e 
a Nação brasileira. Diz o Jornal do Brasil de hoje: 

"O Incra disse estranhar a atitude dos 
sem-terra que invadiram novamente a fa
zenda do Grupo Cikel. Apenas no município 
de Santa Luzia, ao qual pertence o povoado 
de Buriticupu, há 25 fazendas em processo 
de desapropriação, incluindo a área invadi
da. A oferta de terras para assentamento se
ria maior" - vejam que coisa extraordinária -
"que o necessário para acomodar todas as 
famflias acampadas na região." 

Ora, se isso é verdadeiro - e suponho que sim, 
porque algumas dessas desapropriação foram inicia
das ainda quando eu.estava no Governo-, então, o 
que se está procurando fazer é apenas uma agita
ção sem conseqüência ou com trágicas conseqüên
cias. E é isso que precisamos evitar. 

Sr. Presidente, o jornal O Globo disse que a 
Polícia Militar do Estado do Maranhão não foi ao lo
cal antes porque a orientação do Governo do Mara

. nhão é intervir apenas com a presença de autorida
des do Executivo e do Judiciário. 

Está correta a Governadora. S. Ex" está to
mando as precauções que não foram tomadas no 
Pará. E, mais até do que a presença do Poder Judi
ciário, a Governadora está pedindo - o que também 
fiz na minha época de Governador - a presença do 
Ministério Público, a presença, em alguns casos, da 
Igreja e também de lideranças dos sem-terra para 
resolver esses problemas. 

Na medida em que formos capazes de coorde
nar isso no Pafs inteiro, suponho que vamos contri
buir para resolver esse problema. Não podemos dei
xar os nossos irmãos trabalhadores sem terra à mín
gua, sofrendo nos socavões das distâncias deste 
País, sem assistência, sem uma mão amiga, sem 

··solidariedade. Mas não podemos também estimular 
as invasões, que visam, com<r estas aqui, segundo o 
próprio INCRA, apenas a agitar. 

Segundo notícias que tenho recebido do Mara
nhão, esse movimento não tinha a liderança do Mo
vimento dos Sem-Térra- nem isso acontecia! 
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Precisamos, portanto, procurar separar uma 
coisa da outra: o que é reivindicação legitima e o 
que é agitação. A reivindicação legitima precisa ter a 
solidariedade de todos nós; a agitação, não. A agita· 
ção precisa ter a nossa repulsa, porque não serve 
aos interesses de ninguém, a não ser aos daqueles 
que querem precisamente tumultuar o processo polf· 
tlco brasileiro. 

Nós estamos tão satisfettos, Sr. Presidente, 
com a democracia que temos. O regime de liberda· 
des é até sacrossanto. Temos, portanto, o dever de 
contribuir para que esse regim(l de liberdades se 
mantenha. O direito de uns sucumbe no instante em 
que o diretto dos outros começa. 

Nós temos o Poder Judiciário exatamente para 
decidir as questões nebulosas, o que, muitas vezes, 
os entendimentos não conseguem fazer. Mas preci· 
samos respeitar as decisões da Justiça, sem o que 
nós não chegaremos a parte alguma. 

Sr. Presidente, volto à Governadora do meu 
Estado para dizer do seu comportamento exemplar 
nesse episódio. No instante em que tomou conheci
mento do fato, despachou ao local o Secretário de 
Agricultura, o Secretário de Segurança, o dirigente 
do lns!Huto de Terras do Maranhão • que, aliás, é 
um cidadão que respetto e que é do Partido Comu
nista ·, e pediu também a presença do Ministério Pú· 
blico e da Justiça. Enfim, S. Ex" tomou Iodes as pro
vidências que um governante sensato deve tomar. E 
lá estão essas autoridades. 

Agora, o Presidente da República encaminha 
também ao Maranhão o Ministro da Reforma Agrá· 
ria, o Chefe do Gabinete Milttar da Presidência e o 
Secretário Executivo do Ministério da Justiça. E eu 
soube que lá já se enoontra também o General-Co
mandante da região. Estou na convicção e na per
suasão absoluta de que o Presidente da República, 
preocupado com o que ocorreu no Pará e tem ocor· 
rido em outros lugares, deseja, a todo custo, evitar 
que se propague essa onda de agttação e crises 
dessa natureza, desastres dessa natureza. 

Mas suponho também que na esteira desse 
comboio esteja, por igual, a decisão presidencial de 
cada vez dar maior celeridade ao processo de refor
ma agrária, para que se possa evitar, elidir esses 
acidentes e esses desastres. No instante em que o 
Governo Federal prestigiar efeüvamente a ação dos 
governantes estaduais para a realização de uma re
fonna agrária, isso se fará. 

Pois acabei de dar aqui o meu próprio exemplo 
• e ele não é o único no Brasil, eu sei disto • de que, 
absolutamente sem a ajuda do Governo Federal e 
de ninguém, em três anos distribuímos 25 mil títulos 
de terras e pacificamos o campo. Também será pos-

sfveltazê-lo agora, desde que o Governo Federal se 
inscreva definttivarnente entre aqueles que querem 
resolver esse problema. 

É preciso advertir que refonna àgrária não sig· 
nifica apenas distribuir a terra. Isso é muito pouco: 
Num estudo realizado neste Pais por especialistas, 
sociólogos, economistas, demonstrou-se que a terra 
participa do processo de refonna agrária com um va
lor correspondente a apenas 1 O% do total da despe
S!! que deve ser realizada. Os outros 90% sign~icam 
estradas' vicinais recortando as terras distribuídas, 
pequenos hospitais, postos de saúde, escolas, ener
gia rural, assistência técnica e, se for possível, algu
ma assistência financeira. 

O Pais está em condições de fazer tudo isso? 
Temos de admitir que não. Então, temos de ser tam
bém realistas e declarar que a distribuição pura e sim
ples da terra, ou a posse pela força, não sign~icam re
forma agrária, não resolvem os nossos problemas. 

Sr. Presidente, esse é um problema que não 
deve ser deferido apenas ao Presidente da República 
ou aos governadores de Estado. É preciso que todos 
os brasileiros tomem consciência do que significa a re
forma agrária, porque muitos sobre ela falam e pouco 
sabem. É bonito falar em reforma agrária, falar nos 
nossos irmãos do campo e dizer que precisamos re
solver o problema deles sem saber como fazê-lo e 
sem se ter sequer consciência de quanto isso custa 

Sempre estiv(l interessado no problema da re
fonna agrária. Eu era Deputado por volta de 1979, 
naquele perfodo da Revolução, dos governos revolu
cionários • que toram exatarnente, vamos admttir, os 
governos que fizeram a parte fundamental da refor
ma agrária. O Estatuto da Terra veio da Revolução, 
do Governo do Presidente Castelio Branco, e é um 
bom estatuto, uma lei bem elaborada. Milhões de 
hectares de terras foram distribuídos naquele perío· 
do. Quando o Presidente João Figueiredo deixou C· 

Governo, tive a oportunidade de lazer um discurso 
dizendo que S. Ex" estava deixando ao seu suces
sor um milhão de hectares de terras desapropriadas 
para distribuição para reforma agrária, além do que 
já havia sido distribuído. 

Naquele perfodo, por volta de 1979, telefonei ao 
Presidente do INCRA para dizer~he que desejava par
ticipar da sua caravana de distribuição de terras no 
Maranhão, meu Estado, no Piauí, em Pernambuco, na 
Bahia, no Ceará e em outros Estados. Fui com ele e, 
durante quase um mês, participei da distribuição de 35 
mil Utulos de terras espalhadas pelo Brasil inteiro. 

Esse é um dado interessante, essa foi uma ex
periência interessante, da qual poucos aqui, neste 
plenário, tiveram a oportunidade de participar. 



00586 

Decorridos dois anos, voltei ao Presidente do 
INCRA e perguntei-lhe o que havia acontecido com 
aqueles 35 mil tftulos de terras, o que aquelas terras 
estavam produzindo. E ele disse-me, entristecido, 
que a grande maioria dos proprietários já havia 
transferido os seus quinhões de terras, as suas pro
priedades, ou, simplesmente, as tinha abandonado. 

Portanto, isso, para mim, não significa reforma 
agiária. É preciso que, além de distribuir a terra, 
também se determine que ela só poderá ser vendida 
depois de, por exemplo, dez anos. 

Foi o que fiz no Estado do Maranhão: estabele
ci como cláusula da escritura que entreguei a cada 
um a impossibilidade de simplesmente o trabalhador 
rural transferir o seu quinhão de terras para outrem, 
muitas vezes sem saber o que estava fazendo .. 

No final, passei a distribuir títulos coletivos para 
100, 200, 500 famfiias, o que foi uma experiência 
muito interessante para o meu Estado, pois ainda 
hoje estão lá produzindo os proprietários desses títu
los coletivos de terras. 

Até essas precauções temos que tomar para 
que o processo de reforma agrárià signifique alguma 
coisa, porque, até o momento, para mim, não tem 
significado praticamente nada. 

Sabemos que, nos Estados Unidos, a· maior 
nação agrícola do mundo, a grande produção vem 
exatamente das médias e maiores· empresas. É bem 
verdade que lá há uma organização diferente no 
processo de produção agrfcola, há mecanização .. 

Não queremos que isso aconteça no Bl'lisll; até 
pelo fato de que temos brasHeiros no eampo ainda 
em grande escala, e eles só não ficam no campo 
quando não têm condições de afi permanecer. O in
teresse desses trabalhadores é ficar ali, no lugar 
onde nasceram. Por isso, precisamos dar-lhes essa 
oportunidade. 

Durante a Constituinte, fui Presidente da Co
missão da Reforma Agrária Sei o que sofri naquele 
período. A Comissão se compunha de 23 membros, 
entre Deputados e Senadores. Eram t 1 fazendeiros, 
que não pretendiam distribuir terra para absoluta
mente ninguém, e 11 Senadores e Deputados, que 
pretendiam tomar a terra de todo mundo para dá-las 
aos sem-terra, e o pobre do Presidente tinha que de
sempatar em todas as votações. 

Na última votação, neste plenário, a sessão co
meçou às 17h e terminou às 6h do dia seguinte - até 
ameaça de morte aconteceu aqui. Naquele instante, 
eu propunha que o trabalhador do campo também ti
vesse acesso à casa própria por um valor pequeno, 
é claro - assim como nós, que moramos nas cida
des, temos esse direito. Nós, que estamos na cida
de, podemos ir à Caixa Económica e requerer um 
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empréstimo para a construção da casa própria, e o 
trabalhador rural, que está lá, distante, precisando 
morar na sua terra, não o tem. 

A minha proposta não foi ace~a na ocasião. O 
fato é que produzimos um trabalho, em ffizão até 
desse conflito entre os membros da comissão, que 
não foi dos melhores para a Constituição. De toda 
maneira, prevaleceu ainda o Estatuto da Terra, que 
é um bom documento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto ao caso do 
Maranhão para dizer que estamos esperançosos de 
que aquele Estado também sirva de exemplo; exemplo 
para nós, que estamos fora do conflfio, no sentido de 
que cada qual tenha a sua participação, com o objetivo 
de ajudar os nossos governantes federais, estaduais e 
alé municipais, a fim de que se procu"l .e se encontre 
uma solução adequada para esse grave problema que 
hoje avassala o nosso País. 

Não podemos abandonar os trabalhadores do 
campo, mas também não podemos aplaudir a desor
dem, porque, no instante em que o fizermos, estare
mos estimulando mais desordem, mais ack;lentes, 
mais desastres, mais tragédias; e é isso exatamente 
o que não desejamos. Es~e não é o caminho para 
se resolver o problema. 

A Governadora do meu Estado emitiu uma 
nota oficial, com a responsabilidade de seu Gover
no, dando a posição exala do Poder Executivo esta
duat S. Ex" diz que está aluando nesse campo con
juntamente com os estan:>entos sociais ligados ao 
problema: a Igreja, através da CNBB, a Ordem dos 
Advogados, através do seu representante, enfim,. to-

. dos os grupos interessados nessa matéria. Mas ·a 
Governadora também precisa promover a ordem rio 
seu Estado, sem o que não conseguirá trabalhar em 
tienelfcio de todos. 

Sr. Presidente, eram essas as reflexões que eu 
gostaria de fazer nesta manhã, logo após a exposi
ção do Senador José Fogaça quanto ao problema 
das greves neste País. 

S. Ex" tem muita razão no que disse sobre as 
greves. Concordo, em muitos pontos, com o seu 
profundo discurso de exame dessa matéria, mas 
precisamos também refletir e ponderar sobre as nos
sas posições neste momento. 

Deixo aqui os meus cumprimentos ao Governo 
Federal, por suas preocupações quanto ao assunto, e 
à Governadora do Maranhão, pela ação firme e com
petente com que está conduzindo esse processo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOC~1MENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. EDISON LOBÃO EM SEU DISCUR
SO:. 
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Comissão do Governo confirma 4 mortes 
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BOLETIM INFORMATIVO 

Integra da Nota Oficial da Governadora 

Boseana Samey. Palácio Henrique de 

La Rocque. ~i~ LUis. 14 de iunho de 1996 

Junho de 1996 

·o meu governo lamE~nta e:condena os fatos ocorridos. no início desta 

semana no distrito de 6uriticupu, município de Santa Luzia, orvjo urr. con•ror••(: 

entre empregados da Fazenaa Cikel e um grupo de !avn·•dores resuitot: r~n :'"'''''' 

de quatro pessoas (Américo Feitosa Neto, Júiio ConcPíçi1o de Jesus r-• F: 1 .. ,--;,,.:~ 

Pereira da Silva- trabalhadores da referida fazenda -e um emptega•jc, c:0 ;;·n.1 

madeireira vizinha identificado apenas como Ooquinha). 

. . . . . 
O episódio foi falsamente divulgado como um mnssacre de l2vraric-•·cs serr 

terra, gerando um ~lima de comprometimento da imagem do Marannáo. 

Gostaria de lembrar que, corno ·cidad::i e corno politica, eu tor:f1Q dm 

passado de perfeita sintonia com a reforma agrária. 

Venho realizando no governo um progmma identlfícado com as a·;:·.,, >J•/• .. • 

de lavradores e produtores rurais e não permitirei que .esse trahPti!'H; '""i" 
prejudicado por radicalismos de qualquer natureza. 
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Os compromissos que eu assumi com os movimentos populare:> ligados a 

_questão fundiária no Maranhêo, inclusive o Movimento dos Trabalhadcres ; ""' 

.Terra (MST), serão todos cumpridos. 

O governo dO Maranhão dijrá integral apoio à:> açtitJs Jo lncm, "m (.;Wo.:•tc~ 

colaboração com o governo federal, com, a particularidad" de ser o FS!,·J:Ir> ·~'.!'·' 

. mais avançou na reforma agrária, pelo número de assentan tentos mulizarJ(h 

Relativamente ao episódio de ~uriticupu, determinei in1ediatamo.r•.té q~;u 

dois secretários de Estado- (da Segurança Pública e da Agricultura) mais o 

presidente do -Instituto de Terras fossem à área. Mandei também qur;! se 

Instaurasse inquerito, solicitei a colab'oração da Polícia Federal e do Mtnístóri:·; 

Público, pedi a participação de legistas independentes e o a<X>ITtpanh:liTtento d,,s 
investigações por parte de entidades ligadas à luta de defesa dos direitos 

humanos. 

O meu objetivo, com essas providências, é a identificaçao e [Htttiçfi.-:o 11.-.~ 

culpados. 

O governo não permitirá que a violência se implante no Estado, onde nfio 
' . ! .· . ' . ' 

podemo!! ~onfundir urna causa social justa com práticas criminosas. 

Por firri, o meu governo assegura-que g9rantirá condições necessárias à 

manute~ção da Ór~19m e 9~ tranquilidade no campo, para que lavradores e 

produtores rurais PO!!Sain trapalhE~r em paz." 

Sao Luis (MA), 14 de junho de 1996 , 

Roseana Samay 

Governadora do Maranttão 
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O SR. PRESIDENTE (Ernanâes Amorim) • 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Cam
pos. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)· Sr. Pre
sidente, Sr<s e Srs. Senadores, eu gostaria de iniciar 
o meu pronunciamento fazendo uma referência bre
ve a uma questão que comecei a levantar em um 
aparte ao nobre Senador Lúdio Coelho. 

Referi-me, de passagem, às afirmativas do ex
Ministro Glaicon de Paiva, do Tribunal de Contas da 
União, segundo as quais a fauna brasileira, ou seja, a 
massa de trabalhadores e de cidadãos deste Pais, 
constitufa um obstáculo ao Brasil potência. Propunha, 
en1ão, que fosse removido esse obstáculo e destruída 
a população brasileira através de medidas que ele não 
esclarece quais sejam, mas que entendemos mutto 
bem, que foram implantadas neste País. 

A mortalidade infantil, as "Santas Genovevas", 
a fome, o desemprego, os 30 milhões de analfabe· 
tos, as SOO mil crianças prostitutas mostram que, 
para muitos, infelizmente, não foi por acaso que isso 
aconteceu; para muitos, essa catástrofe, esse "eco- . 
nomicídio" tinha por objetivo implantar o Brasil po
tência. 

De acordo com o meu ponto de vista, não se tra
ta do capital nem nacional, nem estrangeiro; para mim, 
o adjetívo não importa, se é nacional ou estrangeiro; 
importa o substantivo, o capital, e este é caracterizado 
pelas relações sociais dos homens entre si. 

Isso também não é fácil de compreender, por
que não está no nível da aparência. Capital não é 
máquina, não é dinheiro. O capital, numa sociedade 
que não tem relações capitalistas, é um instrumento 
de trabalho, mas não é capital. Ele é um instrumento 
de trabalho aplicado para empregar trabalhadores 
que não possuam esses instrumentos e as condiçõ
es de trabalho e para explorar esse trabalho, extrair 
dele um excedente acima daquela produção que irá 
permitir a-reprodução, a conservação_da força de 
trabalho. 

Dinheiro só é capital no bolso do capttalista; no 
bolso do trabalhador, é dinheiro salário; e, nas mãos 
do Governo, é dinheiro estatal. São as relações so
ciais que determinam, que definem o dinheiro como 
capttal, a máquina como capital, o trabalhador como 
assalariado e o banqueiro como detentor do capital 
especulativo. 

A proposta malthusiana em curso, que de vez 
em quando emerge, refere-se à eliminação do ser 
humano como forma de se resolverem os problemas 
sociais. Ela está, sim, presente no discurso de posse 
do ex-Senador Roberto Campos nesta Casa. 

O Sr. Edíson Lobão· Brilhante discurso. 

O SR. LAURO CAMPOS • Penso que, Se hou-. 
ver brilho naquele discurso, estará empanado peias 
colocações anti-sociais, pelas colocações desuma
nas que contém aquele pronunciamento. 

Por coincidência, tenho em maõs um trabalho 
de 40 páginas que fiz sobre aquele discurso, que, 
por sua vez, não tem mais de 16 páginas. Entre ou
tros senões, o Sr. Roberto Campos cita um conceito 
a!ribufdo por ele a MarX, extraído da obra de um his
toriador do pensamento económico chamado Mark 
Blaug, a respeito do que seria o desemprego mar
xiano. 1'oata-se de um completo equívoco de S. Ex"! 
Não é através de Blaug que se lê Marx. Talvez para 
manter uma distância do perigoso filósofo alemão, 
S. Ex• utilizou Blaug para se referir ao desemprego 
tratado por Marx. 

Ao contrário do que diz Marx, o Sr. Roberto 
Campos afirma que através de mais capttal, de mais 
investimento, o desemprego seria resolvido. Marx, 
ao contrário, diz que justamente depois de décadas 
da maior taxa de investimento é que a História Eco
nómica deparou-se com 830 milhões de desempre
gados, em escala mundial. Portanto, o capital, o in
vestimento, a tecnologia, a roboiização, a informáti
ca geram desemprego. Agora há o Estado capitalis
\a, que a partir dos anos 30 começou a reempregar 
os desempregados pela nova tecnologia. Mas, no 
Brasil, esse Estado transformou-se não em um Esta
do reempregador, mas no Estado desempregador e 
enxugador da mão-de-obra. 

Portanto, são duas forças que se conjugam, 
uma relacionada à outra: o Governo, cujas tetas se
caram, não pode mais continuar alimentando os em
presários, os banqueiros brasileiros. Parece que es
tes são os últimos litros de leite despejados para ali· 
mentar a burguesia: o dinheiro do Proer, R$7 bilhões 
para a agricultura e mais todos os estímulos e incen
tivos que o Governo sempre deu à classe dominante 
no Brasil. 

Percebendo que não vão mais obter o lucro fie
l feio através das benesses do Governo; os capitalis-

- tas brasileiros aplicam tecnologia: nova: para aumen
tar a mais-valia relativa, para aumentar a produtivi
dade, para desempregar mais trabalhadores e redu
zir o seu custo de produção. Portanto, trata-se de 
várias forças desempregadoras que se reúnem nes
se triste momento da nossa história. O Governo, 
para reempregar, apoiou-se em um tal multiplicador 

- de investimento, que seria tanto maior quanto maior 
fosse o consumo da coletividade. No entanto, agora, 
o consumo, ao invés de ser multiplicador da renda 
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do emprego, como diziam e ensinavam todos esses 
economistas que hoje estão no Governo, transfor
mou-se em pecado medieval. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos 
várias forças que se conjugam, e, ao invés de multi
plicador de emprego, estamos na presença de um 
multiplicador de desemprego, porque aquele que 
perde o seu salário, o seu vencimento, obviamente 
dispensa empregados, redUL seus gastos de consu
mo, desemprega, em corrente, uma série de traba
lhadores. O muHiplicador de desemprego, portanto, 
substituil• o multiplicador de emprego, até há pouco 
em moda entre os economistas. 

Entre outras coisas, diz também o Sr. Roberto 
Campos: "Todos os pafses hoje desenvolvidos, com 
boa qualidade de vida, têm taxa de crescimento po
pulacional inferior a 1 %; todos os palses subdesen
volvidos têm crescimento populacional superior a 
2% ao ano; e todos os de maior pobreza relativa 
crescem mais de 3"k, com crOnicas problemas de 
pobreza, desnutrição e favelamento urbano•. Diz S. 
Ex", portanto, que o aumento da população, o au
mento da vida no mundo é incompatrvel com o cres
cirirentó econOtnii:b; Pára quem o· desenvolvimento? 
Para um-mundo desabitado e destruido? Para um 
mundo que não pode, obviamente, manter a sua po
pulação alimentada, urna vez que U$278 bilhões são 
queimados hoje nos Estados Unidos depois da que
da do muro de Berlim? Este é um dado extrafdo de 
uma pesquisa realizada pelo Pentágono, nos Esta
dos Unidos: dois milhões e seiscentos mil trabalha
dores norte-americanos estarão desempregados se 
o setor bélico continuar a minguar diante do colapso 
da Rússia, diante do término da Guerra Fria. 

Portanto, o que diz o Sr. Roberto Campos não é 
verdade. Por quê? Cito o "World Population Produc
tion", de W.F. Woytinsky, que apresenta os seguintes 
dados: a população da França era, em 1800, de 27 m~ 
lhões e 300 mil habitantes; passou, em 1850, para 35 
milhões e 800 mil habitantes; em 1900, para 39 milhõ
es; em 1930, para 41 milhões e 800 mil habitantes; em 
1950, para 41 milhões e 900 mil habitantes. A Grã-Bre
tanha, em 1800, tinha uma população de 15 milhões; 
em 1930,46 milhões; e, em 1950, 50 milhões. A Rús
sia, em 1800, 37 milhões; em 1950, 193 milhões. A 
Alemanha, em 1800, 24 milhões; em 1950, 69 milhões. 
Os Estados Unidos, de 5 milhões, passaram para 151 
milhões e 700 mil habitantes; foi o país cuja população 
mais cresceu nesse perfodo; aquele que, obviamente, 
a partir de 1918, atingiu o nível de primeira potência 
econômica do mundo. 

Portanto, os dados reMam completamente as 
assertivas de S. Ex", um neomalthusiano que deseja 
resolver os problemas da sociedade, através da eli-

minação dos trabalhadores e das populações mais 
pobres. Isto é apenas uma rebarba daquilo que fizou 
dos pronunciamentos anteriores. 

Quero tratar aqui de um outro assunto. Gosta
ria de mostrar como é difícil exercer o mandato de 
Senador neste Pafs. Como é difícil nos posicionar
mos com consciência diante de problemas que não 
são claros - estão longe de ser claros. Como é difícil 
nos situarmos diante de pacotes e mais pacotes que 
o Governo Federal exige que passem pelo Congres
so, empurrando o rolo compressor sobre o Legislati
vo, responsabilizando-o pela impossibilidade de apli
cação de um plano repleto de incongruências, de 
contradições, e inviável no Congresso Nacional! 

Gostaria de apenas citar algumas discussões e 
algumas votações que presenciei aqui, das quais 
participei. Votações e discussões que, muitas vezes, 
nos deixam perplexos. Estávamos acostumados a 
decidir entre dois caminhos razoáveis, bastante 
bons, bastante positivos. E agora, nesta conjuntura 
atual, temos que decidir entre o péssimo e o pior 
ainda. É esta opção que o Poder EXecutivo lança so
bre nós e que, obviamente, .nos coloca na parede, 
pressionados pela necessidade de decidir. : 

Vejamos, por exemplo, o CPMF. Posicionei
me, de inicio, a favor deste imposto. Como podemos 
permitir que a nossa população desassistida, pobre, 
doente, diante de um sistema hospitalar e de um sis
tema de saúde completamente sucateados, possa 
continuar nessa situação? 

Parece, à primeira vista, que não podemos dei
xar de aprovar a criação de um imposto que será co
locado na mão de um homem probo, de um homem 
honesto e competente, que é o Ministro Adib Jatene. 

Na ocasião, raciocinei o seguinte: imagine se, 
por um acaso - um acaso que não iria acontecer - ti· 
vesse havido um empate no Senado a respeito do 
CPMF e, portanto, o meu voto tivesse que ser deci
sivo. Como eu poderia ligar a televisão e ver nos 
corredores da morte, nas Santas Genovevas, a po
pulação brasileira ser destruída por falta de recur
sos? Então, por esses e outros argumentos, decidi
me a favor do CPMF. 

Depois, estudando mais profundamente a 
questão, percebi que o Governo Federal quer resol
ver a crise da economia brasileira; que este Gover
no, para mim, diagnosticou de forma equivocada -
um diagnóstico importado dos Estados Unidos - que 
existe excesso de consumo no Brasil. Um diagnósti
co que afirma que P.sse excesso de consumo só 
pode ser resolvido através de desemprego, através 
de redução de salário. E o Governo vem e confessa 
que deve, sim, 46% de reposição aos funcionários 
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públicos, mas que não vai pagar. E o Banco Central 
chega a anunciar que concederá um reajuste de 
mais de 70% para alguns dos seus funcionários; não 
concede, e cala a boca, e volta atrás. E quem faz 
greve só pode desmoralizar a instituição da greve, 
porque o Governo não se incomoda, não se abala, e 
permite que as greves se prolonguem eternamente. 

. Diante dessa situação, percebendo que o Go
verno queria criar o CPMF para re5olver o problema 
da saúde - uma saúde que nos leva a recorrer, para 
nos livrarmos da morte, aos planos de saúde, para 
depois descobrirmos que esses planos ou aumen
tam demais a sua arrecadação, o reajuste dos seus 
preços, ou não nos atendem devido a cláusulas 
ocuttas -. um outro imposto para resolver o problema 
dos buracos das estradas - o pedágio que devemos 
pagar - e que de nós estava exigindo a contribuição 
para a educação de nossos filhos, diante de um sis
tema público completamente sucateado, destruído e 
insatisfatório, concluímos que nós é que temos que 
pagar pela crise da saúde, pela crise da educação, 
pela crise das estradas, pela crise dos bancos, atra
vés do Proer, pela crise da Administração Pública. 
Mas não é possível uma coisa dessas! 

E depois disso tudo, passando a grande crise 
para as costas já descamadas da população - uma 
grande crise, esta, sim, de insuficiência de consumo 
devido à redução de emprego,' à-redução~ae safaria 
e tudo mais-. no final, o Governo virá com a reforma 
tributária. E nunca hOuve reforma tributária no mun
do que não fosse para aumentar a receita fiscal. 

Os empresários vêm à Brasma para pedir uma 
reforma tributária, que só poderá atingir aos seus 
próprios bolsos. 

Este é mais um indicio do cao$ em que nos en
contramos. 

E se eu não votasse- os R$7,5 bilhões para o 
Banespa? Um absurdo total! Rebelo-me contra isto! 
Revolto-me contra isto! Depois, pensei: se o Banes
pa não receber os R$7 ,5 bilhões, virá o Proer, que já 
deu R$5,9 bilhões para o Banco Nacional, e desco
brirá um banquinho qualquer, um ExceT, um Bandei
rante, para ínjelar- neste banco os recursos com os 
quais irá comprar, de graça, o Banespa. E aí, aos in
vés de R$7 ,5 bilhões, serão R$19 bilhões nesta ope
ração Proer, para comprar o Banespa. 

Votar em quê? Nos R$7,5 bilhões - um absur
do! -,-ou correr o risco de, se não aprovar os R$7,5 
bilhões, termos cflfe aprovar .um dia, ou desaprovar 
um dia, ou votar um dia, um Proer de R$19 bilhões 
para salvar o Banespa? 

Não há opção digna. Não há opção decente. 
Não há opção clara e transparente. 
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Eu poderia enumerar diversos outros projetes 
que passam por esta Casa e que não nos permitem 
uma opção entre o bom e o melhor ainda; o que nos 
é_ empurrado por esse rolo compressor é uma triste 
opção entre o péssimo e ci pior ainda. 

Para terminar, ontem foram votadas aqui, nes
te plenário, medidas em que o Governo - os coman
dantes deste Pais, os tecnocratas do Banco Central 
- arranjou uma forma de exportar parte da dívida pú
blica brasileira. 

Ontem, por exemplo, aprovamos aqui RS150 
milhões, para que o Estado do Rio de Janeiro tro
caSSe a sua dívida interna por uma divida externa, 
ampliando a dívida externa brasileira. 

Exemplos como esse a todo momento virão. 
Freqüentemente, aprovamos aqui ótimos emprésti
mos concedidos pelo Banco Mundial, ótimos em
préstimos trazidos do Japão pelo Presidente da Re
pública, em sua última viagem àquele parS. Por quê? 
Porque, obviamerrte, o dinheiro está sobrando, lá; os 
investimentos caíram e, diarrte da crise de três ban
cos japoneses, percebemos que eles precisam em
prestar esse dinheiro aos pobres, àqueles que não 
têm consciência do processo em que nos est8mos 
-metendo novamente. Assim, reduzem· o serviço da 
divida externa, dilatam os prazos, aumentam o pra

_zo de carência, douram a pflula, para que nos endi
videmos cada vez mais, passando para as gerações 
seguintes o ônus dessa dfvida, que já está em mais 
de R$150 bilhões. 

Gostaria de tratar de outro assunto, mas não 
tenhO tempo para fazê-lo; vou apenas me referir li
geiramente a ele. 

O desemprego estatístico, no Brasil e em todos 
os países do mundo, não tem nada a ver com o de
seillpnigo- real. Não tratamos o desemprego com a 
realidade, mas com medições dela, feitas através de 
conceitos. 

No Brasil, o IBGE só considera desempregado 
o trabalhador que estiver -Sem emprego-nos últimos 
seis dias. Quem estiver há 7,'8, 1 O dias, dois meses 
desempregado, não é tido como desempregado, de 
acordo com o IBGE. Eles têm uma categoria deno
minada inativos e consideram como inativos aqueles 
que estiverem desempregados há mais de 6 dias. 
Logo, o desemprego fica pequenininho, de 5%. E vai 
o Presidente Fernando Henrique à França e áiZ que 
o desemprego é de 5%. Mas esquece de esclarecer 
que, à medida em que o desemprego brasileiro au
menta, aumentam as dificuldades de se encontrar 
um novo emprego. Quanto maior for o desemprego, 
quanto maior o tempo em que o trabalhador passar 
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de um emprego do qual ele foi demitido para um ou
tro emprego, no qual entrará, quanto maior esse pe-
ríodo, de 1 O, 20 dias, três meses, quanto maior o nú· 
mero de desempregados nessa situação, menor 
será o desemprego no Brasil, de acordo com o 
IBGE, que só mede o desemprego de 6 dias, nos 
primeiros 6 dias, ou nos 6 dias anteriores à data da 
pesquisa; e todos os outros são considerados como 
i nativos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • No
bre Senador Laura Campos, v:Ex• já ultrapassou 1 O 
minutos do seu horário. 

O SR. LAURO CAMPOS • Trata-se de um 
mascaramento da realidade, o que acontece com ter 
dos os dados utilizados pelos economistas. Muitas 
vezes, os economistas não são apenas politicamen
te enviesados, não são, muitas vezes, mentirosos; 
porém, ao ignorarem aquilo que Schumpeter cha· 
meu de substrato epistemológico dos dados e as 
maneiras pelas quais os dados foram compilados, 
os economistas tratam de um mundo de ilusão, que 
é adredemente preparado, politicamente distorcido, 
para criar urna imagem capaz de aumentar ainda 
mais o processo de espoliação, de marginalização e 
de segregação da sociedade brasileira. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presi
dente, peço a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) • 
Tem V. Ex" a palavra, por 5 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT·SE. 
Como Uder. Sem revisão do orador.) • Sr. Presiden
te, solicitei a palavra apenas para pronunciar-me ser 
bre um assunto, o que iria lazer num aparte ao Se-
nador José Fogaça. 

Registro que o meu Partido, o Partido dos Tra· 
balhadores, apóia essa greve do dia 21. Dará apoio 
político, institucional e militante a ela. 

Concordo plenamente com a análise feita pelo 
Senador José Fogaça das elites t.rasileiras, que, his· 
toricamente, têm assaltado o Estado, numa demons· 
tração clara de que o que precisamos fazer em nos
so Pais não é um processo de privalização, mas um 
processo de "desprivatização" do Estado brasileiro, 
já que, de um modo geral, as empresas estatais e o 
Poder Público têm servido, principalmente, para o 
favorecimento dessas elites. 

Concordo, inclusive, no risco que há do apre· 
veitamento dessa greve por parte de setores da elite 
brasileira. Mas esse risco acontece em todos os mo
vimentos sociais. Sempre existirão os aproveitado-

res desses movimentos para usufruírem vantagens 
que não estão dentro das bandeiras dos movimen
tos. 

Em um processo de grev9 também acontece 
isso. O exemplo mais claro de greves que muitas ve
zes são utilizadas pelas elites e pelo patronato é o 
das greves no selar de transportes. Muitas vezes, 
esse tipo de greve é até incentivada por donos de 
empresas de ônibus, para poderem justificar depois 
um aumento de tarifas. 

Mas há alternativa a isso, há alternativa ao mo
vimento. InclusivA, não caracterizaria esse caso 
como uma greve, já que ocorrerá em apenas um dia 
e não~ existe uma pauta. de reivindicações especffi· 
cas. A alternativa seria a omissão, a passividade, o 
"deixa ficar como está para ver como é que fica". 

Concretamente, existem algumas questões 
que têm de ser objeto de um alerta por parte da ser 
ciedade, como as questões do empreyo e da abertu· 
ra comercial sem nenhum controle, que vem sendo 
feita pelo Governo Federal, particularmente, em ai· 
guns selares, como o da indústria têxtil. ~ 

Por exemplo, no meu Estado, Sergipe, que é 
pequeno, no ano de 1995, mil postos de trabalho na 
indústria têxtil foram destruidos, porque a polftica de 
abertura comercial que vem sendo implantada, sem 
nenhum controle, estabelece urna concorrência ab
solutaménte desleal entre produtos que vêm da Chi· 
na, de Taiwan e de outros lugares. O mesmo ocor:e 
com a indústria de calçados. A indústria de polpa de 
coco, no Nordeste brasileiro, está sendo destruída, 
porque está sendo mais barato importar da Tailândia 
do que produzir no Nordeste. 

Esses aspectos merecem urna movimentação 
por parte da sociedade, como o que classificaria de 
uma paralisação cívica • termo que considero melhor 
do que "greve" ·, para alertar o Governo, a fim de 
que modffique essa polftica econõmica. 

Desejo também registrar que, no próximo dia 
19, a Comissão de Assuntos Econõmicos realizará 
uma audiência pública com os presidentes de todas 
as centrais sindicais que estão organizando o movi· 
menta, para travar um debate sobre essas bandeiras 
que estão colocadas como motivo da greve, particu
larmente a questão do emprego. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 12h32min.) 
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