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:rneb.tel Barbosa, Estado de Mato Grosso, através de alieJucá ........................................................"··_ _ _ __..254 nação de terras com úrea superior a 2500 hectares. Seu.
de endereçada pelo Presidente da Confederação Nacional do Comércio ãó Secretário de Acompanh3.rõento Econômico do Ministério--da Fazenda. Sen. Bernard() Cabral ..•....•....•••. - •.•.....••.•--····------··············-······

=

FranciscO Rollemberg .......................•...... -·····n·•· ..............
Parecer o!!. 459195. da Comissão de Assuntos Eco282 _nômicos~ ~br~ M~sag~ ~ 40{'8~ (n2 "36/~~ Da_ ori-__
gem), do Senhor Presidente da República, que submete à
aprovação do Senado proposta de rea.ssentamentos de
Iuce Pinto .........................- ..•. - .. :...•.~·-··-·······
- ··· --~41Q __ ex-ocupantes da Reserva Indígena Piinentel B_arllosa ::-__
MT, anavês de alineação de terras com área superior a
2500 hectares. Seu. Jonas Pinheiro ................................ _
MICROEMPRESA (Vide SEBRAE)
~--pm:ecer~46a'95~ âa Córtii.ssoo-de AssUntos EcoMINISTÉRIO DA FAZENDA (Vide IMPRENSA)
nômicos, sobre a Emenda de Plenário ao· PLC n?- 29J94,
que dá nova redação ao inciso V do art. 3! da Lei n2
Aualisando o caso José Milton Dallari. Secretário
7 256184. que estabelece nonnas integrantes do Estatuto
de Acompanhamento Econõmico do Ministério da Fada Microempresa. relativas ao tratamento diferenciado,
301
zenda Sen. Eduardo Supli/:y .................................••••••••..
Registrando a reunião da Comissão do MeJ:CQSU].
realizada na última semana, em Assunção, Paraguai.
Sen. Casildo Maldaner -~············-···••n••···.......................... _
Destacando a importância do ingresso da Venezuela no Mercosul, para -0 Estado de Roraima. Sen. Mar-

!54

simplificado e favorecido, nos campos administratiVo,
tributário, previdenciârio, trabalhisla, creditício e de de-

MINISTÉRIO 00 TRABAUIO

Demonstrando insatisfaçãO ·Com ãs'Iiifõ[n:iãções
fornecidas pelo Ministério do Trabalho sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador. Sen. Edison Lobão.

276

MISÉRIA
Defendendo um empenho maior do Governo no·
abrandamento das disparidades sociais e na erradicação
da miséria no Brasil. Sen. Guilherme Palmeira ................

MONOPÓUO

154

292

seDvOIVimeiii:o empreSmirSen.-AiliiiOO"J>õrtO--:... ::::.-:...-~:~--
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Parecer rf!. 461195, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o PLC r{! 29/92 (n! 4.386-C. de f989, na Câmara dos Deputados), que inclui o Mwúcípio de São
Bento do Sapucaí- SP, na Área de Proteção Ambiental
da Serrada Mantiqueira. Seu. Benedita da Silva .....•. - ....
Parecer n" 462195, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o PLC n" 132192 (n" 1.723-C-91, na origem),
que dispõe sobrea_ap_Jicação e divulgação de índiá.s de
desempenho de serviços de saúde. Sen. Benedita da Sil-

228

-- - - ---- --------:ya ....:=-=~~:.--:-.~=--===----::.=:..~--~--:.-:-.--:::=:=~-===:.~-228

Pronunciando-se sobre a quebra do monopólio
do petróleo. Sen. Sebastião Rócba ....................................
(MRE)

Defendendo a instalação em Manans - AM, de
uma representação regional do Ministério das Relações

Exteriores. Sen. Romero Jucá ........................................... .

Parecer ri' 463195, da ConúSsão de Assuntos Sociais, S<Jbre o PLC n" 76/93 (n" 163/91, na origem), que
- 375 ·acrescenta dispositivo ao art 20 da Lei n" 8.036, de 11
de maio de 1990; qUe dispõe sobre o Ftmdo de Garantia
por Tempo de Serviço. Sen. Lúcio Alcântara··················~
Parecer oraL sobre o PLC n" 94195 (PL n' 276-C,
de 1995, na origem). de iniciativa do Poder Exerutivo
543 (Mensagem n" 374, de 30 de março de 1995), que dis-

-- -229
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Parecer ~ 474J95, da Comissão de Con.:."tituição.
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 60191 (o" 6.7()().8,

põe sobre a transferência do controle acionário da Companbia Siderúrgica da Amazônia - SIDERAMA. Sen.

289 _-de 1~85, na origem), que revoga as disposições que
mencioria. relativas --a -iecursos à instânCia ministerial

Jefferson Peres - - · · - - - - - - · · - - -

Parecer :n! 464195, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o PLS n2 71193, que cria o Programa de
C~to Rural Equivalência Produto. Sen. Vilson Klei-

Sen. Ademir Andrade,--·--···--- - - - - Parecer rJl. 415195, -da Comissão de Constitllição,
nubmg ...·--·-·-·----··---·--·--~,- 316 _Justiça e Cidadania, ao PLC · n" 85193 (n" 2.303-C, de
Parecer n" 465/95, da Comissão de Constituição,
1991, na -órigem); qlie dá nova redação ao art. 825 da
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 92191 (n" 1.714-A,
Consolidação das Leis do Tral>al'>o. Sen. Bernardo Ca- _
de 1989, na órigerilh que regulamenta o art. 185, inciso
bnil .... ::._:.. _-----·----:.-._·-------.,..-1, da Constibiição Federal e define pequeno e médio
Parecer :n! -476195, da Comiss~ de Ço~tuiÇão,
prodntores rurais. Sen. Ramez Tebet ..........._____- ...... 317 .. .lustiça e Cidadania, sobre o PLC n' !30/9Z (n" 1597-B,
Parecer n" 466/95, da Comissão de Constituição,
na origem), que alteta o art. 745 do Código de Processo
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 125/92 (n" 914-B,
Civil. Sen. Bernardo Calual-..............- - · - - naorigem) que altera os arts. 513,737 e 738, do C6dign
n" 477/95, da Comissão de Constituição,

Parecer

de Processo Civil. Sen. Bernardo Cabral ..........---.....-318 . Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 109/94 (n" 3.867/93,
Parecer f1!. 467/95 da Comi$são de CçmSti~ição~
Da origem), que autoriza a reversão ao MUriic(piO.âe
Jus liça e Cidadania, sobre a Emenda de Plenário fil 1 ao
Encaritãd.O...:. RS~ do iril6vel que menciona. Sen. José FoPLC n" 11/93 (n" 3.053/84, na origem), qiJeoispõe""
·- gaça·.........::.•: ----------,..---·
c 3Zl
bre a publicação de nomes e fotografias de vítimaS de·
- -- Pari:Ccr oca! aoPRS' n" sS/95, qU. altera o Regi~
crimes contra os costwnes. Sen. Jol;é Fogaça: ...............-. :>12. mento Interno do Senado Federal. Sen. Bernanlo Calual
336
Parecer n" 468/95, da Comissão de ConstituiçãO,
· Parei:Cr ll" 478/95, da Comissão Direto..a, que dá
Justiça e Cidad~ sobre a Emenda rf!. J. apresentuia
redação do venCido ao -PRS n2 85195. que altera o Regiem Plenário ao PLC ff! 47/93, que dispõe sobre _a_<Iesti-iilentO Interno do Senado Federal. Sen. Júlio Campos ..... -__ .. 342
nação de entorpeoentes apreendidos. Sen. Romeu Turna.
-- 319 ·
· -P3recêrll' 47919S;da Coriússão de Relações Ex-

Parecer n2 469195. da Comissão de Constituição.

teri_ores_ e_ Defesa Nacional. sobre o Requerimento n!!:

Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 245/93 (n" 25$-D,
de 1989, na origem), que dispõe sobre a atualização
monetária dos honorários advocatícios fixados em percenruai sobre o valor dado à cansa. Sen. Ronaldo Cunha

821195, do Senador Roberto Freire, que soliCita volo de
.censura ao Prqjeto de I..eiHeliDs!Burtcin, em trli!Ilftãção

I..ima ··-··-·······------··----·----.3.19
Paí"ecer n" 470195, da Comissão de Constituição,

viv~cia ~pacífica. Sen. Romeu Tuma ................ .

no Congresso Americano, que se reveste de expressas

3iDeaças aos princíPios do direito internacional e à conParecer n" 48(1'95; da Cómissão de Relações Ex-

teriores e Deresa Nacional sobre o PDL n"40/95 (n' 31B, de !995, na Câmara dos I>eputados), que· aprova o
texto do Aonrdo sobre Comércio e Cooperação Econômi_ca. celebrado entre o Governo da República Federari- va dei Brasil e o Governo da República Tcbeea, em Brara.-............___
.....__ 320. .Sília, em 25 de abril de 1994. Sen. Bernardo Cabral ........ .
Parecer n" 47!/95, da Comissilo de Constituiçõo,_
Parecer n" 48!/95, da COmissão. de Relações' ExJustiça e Cidadania, sobre o PLC n" 38195 ·(n' 4.409-B,
teriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n"49/95 (n" 64de 1994, na origem), que altera a redação do incisn I dn
A/95, na Câmara d6s Deputados), que aprova o texto do
art 100 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Có- _ ___ __ Protocolo Adicional ao Tratado de A.<sunçã_o sobreaesdigo de Processo CiviL Sen. Roberto Freire ..... ~·····--·-- --~ ~ 320 tru.hlci~iiistiniciona1 do- Mercosul - ProtocOlo de Ouro
Parecer n" 472195, da Comissão de Constituição,
--Preto - assinado em OUro Preto - MG, em 17 de de-Justiça e Cidadania, sobre o DiversOs n" 12, de 1995,zembro de 1994. Sen. Pedro Simon ........ - - - - - . , ..
que se refere à "Decisão n" 705/94 - TCU - Plenário
Parecer n' 482/95, da CoinissãO de Assuntos Sociais, sobre PLC n'18/92(il' 4:28!i'CJ89, na origem),
(l'C-020.032/93-5), nos autos da representação contra
im:gularidade na aplicação da Lei n" 8.666/93". Sen.
que_des!Wãóproduto C!ailiemÇãodeimóvi:iSdaPrevi-

368

Justiça e Cidadania, sobR: o PLC n" 70/94 (n" 4399-D,
de 1989, na origem), que altem aredaçiio do incisn H do
art 83 do C6digo Penal -Decreto-Lei n" 2848, de 7 de
de:zembro de 1940. de acQido com ;;t reforma da Lei~
7 .209, de II de julbo de 1984. Sen. José lgnácio Ferfeí--

369

..370

o

Roberto Requião ...
Parecea- n!! 4731:}5, da Comissão de Constitt,Iição,
Justiça e Cidadania, ao Diversos n" 25/95 (Of. n" 831,
de 18111/94, na origem), do Sr. Desembmgador Ewerly
Grandi Ribeiro, Presidente do TRE/ES, encaminhando
ao Senado Federal o6pia do expediente protocolizado

----32.1:----dência Social à construção, reforma. ou instalação de
centros ou postos de saúde. Sen. cartos Bezenã. ..:.........
Parecer n" 483195, da Coorissão de Relações Ex?

teriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 30/95 (n"
281, de 1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção lnteramericana sobre Personalidade

naquele egrégio Tnbunal pelo Sr. João carlos Klein,
e Capacidade de Pessoas Jurídicas no Direito Intemaciopara que esta casa adote providências que entender nenal Privado, concluída em La Paz. em 24 de maio de
cessárlas. Sen. Roberto Freire........... _ _ _ _ _ ~·-~- 322 .._1984. Sen. Betlllll'do C@ral,........,......
c• •

c=-<=-
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Pág.
Parecer n' 4841.15, da Comissão Diretora, que dá
redação lilla! ao PRS n' 86195, que trata de rolagem de
dívida do Estldo da Paraíba. Sen. Jtílio Campos ...·--······
Parecer oral sobre o Offcio n! S/44, de 1295~ do
Banco Central do Brasil, encaminhando solicitaÇão- do _.
Gnverno do Estado da Parmõ3, refutivaapedido de alteração do prazo das IFTPB, vencíveis em 15 de agosto

Pág.
apreciação do Senado Federal a indicação de diretores
de representantes biasileirós eiD organismo mllltilater.U.
Sen. Guilherme Palmeira.........................................._. __ _
Parecer~ 493..95, da Comissão Diretora, que dá
ieclaçâo f"mal à Emenda do Senado ao PLC n' 188.93 (n'
2.718, de 1992, na origem). Sen. Luiz Alberto de Oli-

383

514

515
veira ......................... -······-······················-········--·~···-····
Parecer oraL sobre o PRS n2 6Sf:JS, que institui a
531
Cunha Lima .•.........•..•....•..............•...•..•......-·····-······-······
383 !'roçll{adoriaParlamentar. Sen. Ram<ZTebet. ......•. _..•.•.•.
Parecer n' 4851.15, da Comissão de Coosrituíção,
Parecer oral, sobre o Substitutivo ao PRS n'
Justiça e Cidadania. sobre o PLS n2 58195. que autoriza a
65/95, que instinii a Procuradoria Parlamentar. Sen. Luiz
--533
criação do Departamento Federal de Combate ao NarcoAlberto de Oliveirn..-----------·---tráflco no âmbito do Ministério da Justiça.. Sen. Romeu
Parecer o!: 494195, da Comissão Dfretora, qUe dá
Tuma ·-··---··-··--·----·-·-··----·-:....--===-:-:- ~:-:-::.400 redação do vencido para o turno ~QPI_ementar,_do Substi.Parecer n' 486195, da Comissão de Consritui?>. -- ··
tutivo ao Projeto de Resolução n" 65, de 1995. Sen. Ney
Justiça e Cidadania. sObre- o DiveiSOS rP- 78-~ -aeTm-- - ---- - Suassuna ·-··············-·······-·-···-·····-·········-···-~···~-·-·-·~ . ···-· 533.
(Prooesso n' 013442/94-5, no Protocolo AdministratiPARQUE INDUSTRIAL
vo), relativo a consulta da Comissão Diietóia Sobre a-juridicidade do anteprojeto de resolução qUe altera o
Alertando o Governo sobre o sucateamento e desAnexo lldaResolução o!'42, de 1993\fls. 37),emespetruição do nosso parque industrial. Sen. José Eduardo
cial no particular do cabimento de projeto &~ lei ou pronutra. ....................... -:.:.....:..........::...:....:::::.::....::..:.: ..~.:=

do corrente, de cinoo para quatro anos. Sen. Ronaldo

jeto de resolução para disciplinar o assunto. Sen. Ronal, . . . . .. _
451
do Cunha Lima..... ·-······-············--· ....·-··-········-··-··--··
Parecer n2 487195~ da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n' 59194 (n" ·3:f231!f2,~

na origem), que dispõe sobre o pmzo de publicação, pela
Secretaria da Receita Feder.U. dos modelos rie decla!ação do Imposto de Renda. Sen. Lúcio Alcântaia .. - .. - ..... .
Parecer n' 488195, da Comissão de AssuntO. E:onõmicos, sobre o PLC n2 59194 (n2 3.123192, na ori- ·
gern), que dispõe sobre o praza de pub~cação, pela Secretaria da Receita Federal. dos modelos de declaração
do Imposto de Renda. Sen. Bello Pa!ga ···-················-····
Parecer n' 4891.15, da Comissão de Relações Ex-

510

---

-

-

-

----

Manifestando-se sobre a fusão do PPR-Partido_

teira·········-························:·········-······-··-··-····--······-···

. 404

éOIÍlplexo democrático nacional. Sen. !ris Rezende..........
Disrordando da extinçOO do Partido Progressista.

420

Sen. José Roberto Arruda.······························-················

459.

Destacando a tr.Yetória brilhante do PMDB no

510

PATENTE DE INVENÇÃO

Questionando o "pipeline,. na Lei de Patentes.
- Sen. Ney Suassuna ....··-···········································~··········

derativa do Brasil e o Govemo da República da Bulgária. em 13 de setembro de 1993. Sen. Benedita da Silva..
Parecer rP- 490195, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. ao PLC rP 75/94 (o!! 607-D, de
1991,. na origem), de autoria do Deputado Fábio Feklmann, que define a ação de ferir, mutilar ou matar animal com fins de entretenimento comO aime, cOIIlÍJiãildo
sanções penais aos infratores. Sen. Jefferson Peres.·-··-·· . . -.513
Parecer n' 4911.15, da Comissão de Relações Ex-

teriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n2 16184 (~58B, de 1984-CD), que aprova o texto da Convenção n' 87
relativa à Liberdade Sindical e à Proteção do Direito

519

(PE) (Vide DESENVOLviMENTO ECONÓMICO)

:Apelando ao Ministro das Minas e Energia e aO
presidente da PetrobráS. pela reintegração dos trabalhadores da Petrobrás de Sergipe. recentemente anistiados.
Sen. JOsé EdUaroO Duira -.~...:.......:~.-.~~.-.-.-.-.~ ..:.~.-.~·-····-·~·-_:
PETRÓLEO (Vide MONOPÓUO)
PISO NACIONAL DE SALÁRIO

Manifestando-se sobre o Programa de Garantia de

em 1984, pnr oca' -

Renda Mínima, anunciado pelo Presidente da República.
Sen. Eduardo Suplicy .•...•......................•....•..•.................•.

sião da 31! Sessão da Conferência Internacional do Trabalbo, da Organização Internacional do Trabalho. Sen.
Benedita da Silva··················································-····-···· ~
Parecer o!' 492195, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Emenda ao PLC n2
194.'93 (n' 3220, de 1992, na origem), que submete à

PARTIDO POLÍITCO (Vide BANCOS)

Progressista Reformador. PP - Partido Progressista e o
PTB- Partido Trabalhista Brasileiro. Sen. Epitacio cafe-

teriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n-2 36195 (Projeto rf1. 437-B, de 1994, na~Câmara dos Deputados),. que
aprova o texto do Acordo sobre Comércio e COOper.ção
Econômica,. celebradO eurre o Governo da RePública Fe- -

Sindical, adotada em São Fr.triCisco,

-

513

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Destacando a importância da Polícia Rodoviária Federal e apelando ao Ministro da Justiça por

235

vm
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maior valorização dos seus componentes. Sen. V almir
Campelo ..........._ . _____._ _,_,,,_____ ___soj

2581/92, :Q._a origem), que revoga artigos do Título V da

POLfrlcA AGRÁRIA

dá organização sindical. Sen. Fernando Bezerra. .... _ ......

Atribuindo à falta de uma política agrária, os últimos conflitos ocorridos no Pará entte policiais e trabalhadores rurais. Sen. Marina Silva.·········---··----

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que tratam

477

do Governo. Sen. Roberto Requião. ···········---····-···
Questionando a política recessiva do Governo.
Sen. ValmirCampelo........---·-·--~-·--·--Assinalando as medidas anti-sociaís que fazem o sucesso do Plano Real. Sen. Lauro Campos .......____

lõ/
.. 256

Lauro Campos.............
·---PLS lf. 22719$._ que inscreVe o nome de Zmnbi
dos Palmares no Livro dos Heróis da Pátria. Sen. Beneditada Silva····-··-····---------·--·--·- .
PLS Di' :22!!1~ que autoriza o Banco Central do

Brasil a vender parte das reServas cambiaiS-e õS--baD.OOs b~~JOS a realizareiD emprésti_Inos em moeda estrangei<a. Seo. Jú!IO-Canii>Os:~:.~::~:
~:=.::;=
PLS n" '129/95, que dispõe sobre a Política Nacio-

....:.:.::.;..::;..

273
451

460
467

POLITICA MONETÁRIA

Criticando a atual política monerá:ria. Sen. Humberto Lucena. .. - · - · - · - - - -..- - - - - - - - - -

Amorim.-....~.... - .•-=:.:_·_---------- -PLS Di' 226/95, qoe proibe a divulgação de pes-

300

-

-

-

quisas eleitorais a partir do último dia do prazo estlbeleéído para registro de candidato a cargo eletivo. Sen.

POLITICA ECONÓMICO FINANCEIRA
Analisando a crise da economia brasileira. Sen.
Lanro Campos. .............- - · - · - · · - · · · · - · Analisando o Plano de Estabilização, Econô!DÍca

.242

PLS n" 225195, que acrescenta dispositivos à Lei
n" 8.112, de II de dezembro de 1990. Sen. Emandes

POLITICA AGRÍCOLA

Focalizando a questão da política_agrícola no Brasil. Sen. Júnia Marise. ·····--'---··--··---··-Alertando as autoridades governamentais sobie a
necessidade de implementação de uma política agrícola.
Sen. catlos Patrocúlio ..............- - - · · - - - - -

Encaminhando à votação o PLC n" 58/94 (n• _

538

nal de Irrigação e Drenagem. Comissão Especial do Senado para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco.
Anun~ando a apresentação de projeto de lei que
autoriza o Banco Central d-o BraSil a vender parte das reservas· cambiais e os bancos brasileiros a realizarem
préstimos em moeda estrangeira Sen. Júlio Canlpos......
PLS n" 230195, que dispõe sobre as operações de
fomento mercantil factoring. Sen. José Fogaça.......~.-PLS n"231/95, qoe veda ao Poder Executivo a fi.
xação de colas de importação para iiS Áreas de Livre
Comércio. Sen. Emandes Amorim.......... --~-

328

'\44.
C<!M'

445

em-

475
502

525.

:::;;;;.
·:_.---;-~-

PRNA"IJZAÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Focalizando a questão da privatização da Companhia V ale do Rio Doce. Sen. Ade!DÍr Andrade .................
Criticando a privatização das estltais. Sen. Lauro
Campos.. _____.. ________..,,__ .._______

PRS n" 85195, qoe altera o RegimentO Jntemo do
Senatio Federal Comissão Diretora: ........- - · - - · - PRS n" 87/95, qoe altera o Anexo TI da Resolução

240

n"42, <!lo 1293. Ç~piret<Jra. .......,..... --::-:c--· ...

449

273

Abordando a questão da privatizaçãO das atividades do setor elétrico. Sen. Gilberto Miranda. .........· - - ·
Analisando a questão da privatização da Vale do
Rio Doce. Sen. Pedro Simon ......•. _;____.·---~--

--~------

(RAD!OBRÁS)

Desfacando o

PRODUTOR RURAL

papel da- RadiObnís nos m~OO de

comunicação nacional. Sen. Valmir Campelo..... ----······-

Anunciando que se encontrará com o ~te da
República para descrever o quadro de-angústia em que vivem os produtores rurais brnsilciros. Sen. Osmar Dias........ ·

249

RADIODIFUSÃO EDUCATIVA

proposta

PROJETO DE LEI (Vide VOTO EM SEPARADO,
VOTO VENCIDO)
PLS n2 223/95, que dá nova redação aos arts. fl!.
9" e 20 doDeereto-Lei n" 3.365141. Seo. Romeu Tuma. ..
Anunciando a apresentação de projeto de lei que propõe nova redação para os artigos 6", 9" e 2(1!. do Decreto-Lei Di' 3365141, que trata das expropriações por

--§-

QUEIMADA (Vide REGIÃO AMAZÓNICA)

!57

- - -= Questiofiando a
de extinção do programa A Voz do Brasil. Sen. Manro Mfranda......_, ___....
Discordando da extinção do programa A Voz do
Brasil. ~n~J.ú!io CMojl<)s...........__- - - - · - - · Manifestando-se sobre a propãratra extiiição do
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Ata da 1098 Sessão, em 19 de agosto de 1995
1~ Sessão Legislativa Ordinária. da 50'! Lêgislatúra ·
Presidêncit:i dos Srs. José Sarney
,,, e Teoiônio Vilela Filho
_. Art. 1° F"ICI. aprovldo o 'alo a c:p.1e·se refere o I>ccreto s/n°,
ÀS U HORAS E JO MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
ele 9 de agocto ele 1994. que
por IS (quiavl) anoa. a partir
OS SRS. SENADORES:
de5ele oorubro ele 1992. a OOI"""W wtapda l Tolovilio It.poon
S.A. poro explcnr. JOIIl dimilo ele exclusividade, soMço ele mdiodifuAnl6nio CUioc Magalhies - Anlônio CUloo Valladarcsslo ele """' • imagem na Cidade ele Salvadcr. E&tado do Bohia.
Aifindo Porto - Jlello Parp - Beoodila da Silva - Bommlo Ca·

"""'"'lo

lnl - Cariai Palroefnio - CUioc Wuooo - Cuildo Ma1daner CootiDbo Jorpo - l!diooD Loblo - EdumJo Suplicy _ ÍÍJció Álva·
Art. 2' Este doaolo legislativo em vigor na data ele
101 -l!mfiia Fem.mclol- Bpitjcio Caloteira - Emoncleo Amorim_ sua publicaçio.
Esperidilo Amin - Femando Bezma - FrmcelmO Pereino :_ J'rei:
tas Neto- Geraldo Melo -:Genoo Camata- Gilboito MirandaMENSAGEM N' 633. DI! 1994
Gi!vam Borges - Cluilher:me Palmeino -lris Rozoocle- Joio fran·
ça- Joio Rocha - Joel ele Hollmda - Jooas PiDhciro- Joot Abrou
Bianco - Joo6 AgripiDo - Joot EWmlo Outra .:. Joo6 f - Submete ll apredaçio do eoo,r- Nadoa.ol
J()!6 Ipkio F..mn - Joo6 Roberto Anuda - Joo6 Samoy- Júnia
o ato coastaute do D<a<lo ele !I de agoolo ele 1994, Marlse - Louro Campoa - Levy Diu - Lucldio Portella - Lúcio
"Reooft a 0011
h ourtorpda ll Tderilio It_.,
Alc!nwa·- Lúdio Coelho - Luiz Alberto ele Oliveino- Mauro Mi. s.A., para csplorar ..mço ele ndlodiftlçio de 00111 •
randa- Nabo< Jllni<r- Ney SUUSUIIO - OSDW" Diu- Pedro Piva
" " - oa ddade de Solvador,Eat.do da Bahla'.
- Pedro Simoa - Reom Calbeiroo - Roberto Requiio - Romou
Thma - Rooaldo Cucba Lima- Seboslilo Rocha- Sóqpo Macha(Ci&lcia e Tecnologia. Commi<:açlo e Infotmilido- Teot<lnio VilelaFtlho- ValmirCampelo- Vilsoo Kleinilbing _
ca; e ele Coostituiçlo o Jwtiçae ele Redaçio)
- Waldeck Omelaa.
·

Senhores MembroÓ do Coogroao Nacional.
O SR- PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- A lista ele
Nos tetmOO ,!lo artigo 49. inciJo
combinado com o § I'
J:Rsença ama. o oompii'I'Cime:Dto de 60 Srs. SeoadotU-. Havendo
do artigo 223. da Coostituiçlo Fecleral. submeto l apreciaçlo ele
número regimental, declaro aberta a sesdo.
Vossas .Excel&lclas. acompallbado de Expooiçlo ele Motivos do
Seoha< Ministro ele. Estado.du Ccmmicaç&o. o ato coostmte ele
Sob a pr<Xoçio ele D<us. iniciamos noasos trabolhos. ·
Dect<to ele 9 ele agosto de i994. que ''Reoova a coocesslo ooto<O Se 1' Secretário em exen:!cio, Senador R011111 Calbeiroo. gada 1 Tolevisio Itapoan S.A.. pua oxplonr S«Viço de mdiodifuprocedert i leitura do Expediellle.
··- ·
çao·ele som e imagens na cidacle de Salvad<r. Estado da Bahia".
~~--- Brullia. 11 ele agOsto ele 1994.-ltamar Fraac:o.
É lido o seguinte: •

xn.

DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1994

.

Ralo'ra a .,,.

.· poan s.A., para """""""'

•. outorpda • Td<Yisio Ita-

"'"'ÇO ele radloci!Usio ele

•el.lllllg<D!I, Dll dcJade ele Samodor• Elllado da BabiL

110DS

OFÍCIOS DÓ l' SECRÊTARI"ü-I>ACÃMARÁ .-.
DOS DEPUTADOS. ENCAMINHANDO À RI!VISÃO
DO SENADO AUTÓGRAFOS DOS SEGUINTES
. _. O P=iclente da ~epóblica. no 11>0 du alriruiçõos "'" lhe
PROJETOS:
confemn os arts. 84, inciso IV. e 223 da Coostitujçlo. e nos ter~ do art.

6". inciso I. do Decreto n• gs.()66, ele 26 ele janeiro e1e
1988. e tendo em vista o que coosta do Processo n•

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 72, !I E 1!195
(N' WJS, aa Cimara dM Dep~~)

.Aprova o ato que reÓova a c:o-D.câSiÕ oiÍtorg&da à Td<Yisio Itapoan S.A. para .,.plqrar oc:rriço de
radlodlfuaio ele aous e Imagens na Cidade ele Salva

dor, Estado da BahlL

O Congxosso Nacional clecreta:

29640.970406192-71. clecreta:
Art 1• Fica renovoda. ele accrdo com c art. 33. § 3'. da Lei
n° f.,t (/, 1~ TI de a_zosto de. 1962. por quinze anos, a partir de 5
de oo~·,,l, ·: c'~ 1992, a. concessic deferida à Televisão llapoa.n
s~ peb D~o D0 56.765, de 20 de agosto de 1965, cujo prazo
~td:ua..l. cfr. outorgt. foi mantido pelo Decreto de 10 de maio ck.
!991, p&:, e.tr.lorar. "'-"-'direito de exciiSividade. serviço de radiodi~'sio do= e imageliS. na cidade de Salvada. Estado da Bahia.
.

.

2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1995

Paxágmfo único. A execuçii<> do SC!Viço de radiodifusão. cuja sonom e de som e imagens, observado o p:incípio dJl comple:t.11Uioot"'!l" é TeOOVada poceste De=to, reger-.,.li. pelo C6digo Bmsilei· ução doo sistemas privado, público e estital
rode TeJrcomunjcgções,leis subseq(ientes e seus regulamentos.
§ 1° O Congresso Nacional aprtciar.?o o ate,. no prazo do art.
Art. 2• Este ato somente produziní efei"" legais ap(x; deli- 64. §§ 2° e 4°, a contar do recebimento M mcnsaeem.
beraçio do Collgiesso Naciooal. nos tennos do § 3° do art. 223 da
Constituição.
(À Comissão de Educação.)
Art. 3°Este Deadoentruá em vigcrnadatadesua publicaçiio.
Brasília, 9 de agosto de 1994; 173°da1Ddependênci.a e 106°
da República.-llamaLErueoo

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 53/94-GM DE 21 DE .llJLHO
DE 1994 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 73, DE 1995
(N° 24J95, na Câmara do!l Deputados)
Aprova o ato que renove a concessão outorgada à Tdevlsão Cru• Alie Lida, para explorar serviço de radiodifusão de som e lmag.,. (tdevlsio) ""'
cldade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do SuL
O Congresso Nacional decreta:
Art.. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°.

Excelen~ssimo

de 30 de julho de 1992, que renova. po< IS (quinze) anoo, a partir
Senhoc Presidente da Re!Ública.
Tenho a homa de submeter A elevada oonsideraçio de Vos- de 17 de membro de 1991, a con'ccssão outmgada à Televisão
sa Excel!ncia o incluio prOjeto de decnoto de renovação do prazo Cruz Alta Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, servide vig&lcia da conce.são outocgada ATelevisio Itapean S.A., para ço de radiodifusão de sons e imagens (televisio) na cidade de
explorar serviço de radiodifusio de sons e imagens (TV), na cida- Cruz Alta Estado do Rio Grande do Sul.
de de Salvador Estado da Bllhia.
Art. 2 ° Este decl:eto legislativo entm em vigor na data de
sua publicação.
2. () pedido de renovação encontra-se devidamente instruiMENSAGEM N" 419, DE 1992
do de acoolo oom a legislaçio em vigor e a estação está funcionando dentro das características técnicas a ela atribuídas por este
Submete a apr<dação do Congmoso Nacional
Minist6rio.
o ato ooDSta.ate do Decreto que renova a coocessio
outorgada à Televisão Cruz Alta Ltda. para explorar
3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de serviço de nodlodlllrsiiode ooos elm.ageus (televisão), na
renovação semente produziní efeitos legais ap(x; deliberação do
cidade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do SuL
Congresso Nacional. a quem deverá ser remetido o processo a<hni(Às Comissões de Ciência e Tecnologia. CoJillloi-

nistmtivo pertinente, que esta acompanha.
Respeitosa.D:Iente. Djalma Bastos de Morais, Ministro de
Estado das CoiDUDicações. o
LEG!Sf..AÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍI1!Loiv
Da Organização dos Poderes
CAPÍ1t1LOI
Do Poder Legislativo ·
SEÇÃOU
Das Atribuiçücs do Congrawo Nacional

......·-··--··-..---··-··-··-··-··-----..-··---·-- ....... --···-.. -··-·
Art. 49. É da competência exclusiva do Coogresso Naciooal:

Xll- apreciar os atos de concessão e renovação de concessio de emissoras de ódio e televisão.

TÍI1JLOVID
Da Ordem Soda!

· -' CAPITuLO V
Dà Comunicação Soda!

.
-·--·---·-··-··--··---··
... n-··---··-··--·-'--0.··~------·=·'

.

,_

-

-

--

-

------

Art. 223. Compete ao Poder Executivo ootorgar e renovar
concessão, pemrissão e autorização para o serviço de radiodifusão

cação e Informática e de Constibliçio e Justiça e de Redaçio ( art- S4).
Senhores membros do Congresso Naciooal.
Nos termos do artigo 49, inciso Xll. combinado com o§ 1°
do artigo 223, da Constituição Federa~ submeto a apreciação do
Congresso Nacional. acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das ColllUDicaçio. o
ato constante do !>ec:Jeto cpe "renova a concessão ouloigada à Te- ~.
levisio Cruz Alta Ltda, para explocar serviço de radiodil'usilo de
sons e imagens (televisão}, na cidade de Cruz Alta. Estado do Rio
Grande do Sul".
Brasilia. 30 de pibo de 1992.- Fernando CoHor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 121192, DE 9 DE JULHO DE
1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES .
Exce!Ondssimo Seohor Plesidente dá Re!Ública.
Tenho a boom de submeter à elevada.consideração de Vossa Excelência o incluso pojeto de deCreto de renovaçio do prazo
de vigência da concesdd outorgada à Televisio Cruz Alta Ltda.,
para explorar setviço de mdiodifusio de sons e imagens (televisão), na cidade de Cruz Alta. Estado do Rio Grande do SuL
. .2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instrui-

do de acordo com a leg:islaçio em vigor e a esraçio está funcio=do dcn!ro das.~ticos tó<uicou ela •Ilibo! das por este
Ministério.
3. Noo termos do § 3" do art. 223 da eoDst;ruiçãó, o ato de
renovação semente produzinl efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, a qUem deverá· ser a:metido o processo admi-

nistrativo pertinente, que a esta acompanha.
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AN_AIS DO SENADO FEDERAL
"""""'"lo
ootorpda
l
Rjdjo
Educodo<a
de
!piai!
Lida.,
~ex
4. EltaJ, Senhor ~idonle, u minhu COilliclerllçõo a - peito do IDODciooado projoto do dom<o, quo 111bmoto ii. olovada plonr _.,iço do rodiodifualo ICli>CD em onda m6clia, no cidade do
!piai!, Bolado da Babla".
c:alSidonçlo do Vooul!xcel&lcia.
Bru!lia,18 ele ago110 do 1994.-ltam.rFraDCO.
Rcspeitoii.IDODte,- All'o- AIY.. de Camaqo Netlo, Ministro do l!ltado doa Tl'IIIIJIOdeS o du ComJDicaç&l.
.
DECRETO I)E 15Di!;AGO~ DE_l!I!U,
DECRETO DE30 DE JULHO 0El992
Rmoft por dez . - a m......., ootorpda ii.
Ra10Y11 a o o - oató.... l T.ÍeridcJ
JUdio Ed......,ra do lplaá Lida, para aplorar IIOI"ri·
Cruz Alta Lida., para aplorar ocrnço de radlocllfa.
ço da radlodll'wlio ooaora em ooda média, na ddade
ão de.,,.. el..._ (ldeYWo) aa ddade de Craz
de lpla6, ~da Bohla.
Alta, Estado ... Rio Grude elo Sal.
O ~te da Repóblica, no UIO du atriboiçlleo quo lbe
O ~- da Ropóblica DÕ UIO du llliboiÇõot quo lbo coar....., oo orto. 84, inc:ioo rv, • 223 da Coostibliçlo, • noo tercoofinm oo - 84, incito IV, 223 da Oygtjh•lçln e """ 1<m>01 do moo do art. 6", inci.oo I, do O.C..to n• 33.()66, do 2S de jonoiro do
111. 6", iD::ioo L do DeaoiD n" 118.066. do 26 do jmcim do 1983, e tal1983, e tmdo <m viola o quo COillt& do Proeouo n•
do em villa o que am1a do Proceao n"29.10Ul00334'91, docnla:
29107Jl0007111B9.SO. docR>to:
Art. 1• Pica ftiD.OYada, do acordo com o art. 1•,§3°, da
Art. 1" Fx:a rmavada, do acordo com o art. 33, § 1•, da LAoi
Lei n• 4.117, do 27 de &JOIID de 1962. por IS (quinzo) IDOI a n• 4.117, do 27 do asoato do 1962, por mais dez IIDOI, a portir do
portir de 17 de oelembro do 1991, a coacesdo outorsada ii. To16 do março do 1989, a <XliiCOIIIo <Uorpda ii. Rjdjo Fdncadrn do
lovilllo Cruz Alta Ltda., 01jo prazo rooidual da outorp foi JpW Lida., IIIOCiill*> DeaoiD rf 83.122, do 1• do fevemim do 1979,
mantido pelo Decreto oe111 mJmero, do 10 do maio do 1991, rujo ID'D reoi<Eol da outorp foi mmido polo DeaoiD do 10 do Illlio
pua explonr, 10m din>ito a. oxcluoividaclo, aerviço do ...WXU- do 1991, paa executar,
do exdiJsividade,
• do Dl<fic>fudo do aom o imaseo• (telovido), na cidade deCruzAIII.Ill- dilbdo1011011l 0111 mela müa, na cidade do Ipiall,
Bohia.
lado do Rio <hulde do SuL
Pmsrafo llJüco. A exoruçlo do ...-viço do radiodifusio,
Pldpfo Ó1ÚCO. A mu~aJÇiodoa IIOrVÔÇOO do ndiodil'wlo, ruja cujaoutorp 6,.,.,... por- Docrolo. roger..W peloC6diso Braamp 6 ........... por- DeaoiD "'SC--' pelo Céclitr> llnliloa'o sileiro de Tekaxm~. leil1.1~ e ... RI''''""""OIdo Tolecxmmjcw,;lloo, loil111._,_.. e lllll .....llmràol.
Art. 2" Eu ato """"""" prodozid efoiiOIIO{!Iio ap61 doliArt. 2" Eu ato IIOIDODe produzüi efeitoo lopil ap6o deli· bonçlo do ~ Naciooal, noolemlol do § 3" do att. 223 da
beraçlo do CoosR>a<> Naciooal, 1100 tmmo1 do §3" do att. 223 da qx,•;n,içlo.
Cooltibliçlo.
A11.3"EIIe Dca-elo - e m viscr na doia do oua publicaçlo. ·
Art. 38 Elto Decreto entra em vigor na data de ma puBruf1ia, 1S do ago110 do 1994; 173" da Iodepond&>cia o
blicaçio.
jll6"-da Roplblica.- Itamar Fraom.
Brullia, 30 do julho do 1992, 171" da lndopoDcilucia o 104•
EXPOS!ÇÃO DE MOTIVOS N" 7S/MC, DE BDE AGOSTO DE
daRoplblica.-FemandoColor.
1994, DO SENHOR MINlSTRO DE ESTADO DAS CO-
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(À eo..u.ão tU EJucnçiln )

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 74, DE 1995
(N" 17195, na Cimara doi Dtpatodoo) ·
Apmn o ato que rmo•a a oor 'k outorpda illüdlo Edueadora de lplaá Lida., para aplorar
oenlço de radlod1fulio ..nora em ouda média aa d·
dado de lplaú, Estado da Bahla..
. .
.
O Coosresoo Nocioaal doaota:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que Je i'efero o Dec:re_to
sfn•, de IS do "l!!Oto de 1994, quo nii!OV&, por lO (doz) IUIOO, a
portir de 16 de !I1I1'ÇO do 1989, a C<X>C"oolo outorpda ii. Rjdjo
Educadom de lpiall Ltda., pora explonr, oem diroüo do excluoividade, serviço de mliodifudo ooaora em ooda m6dia na cidodo do
lpilll. Eotado da Bohia.
'
Art. 2• Bole dom<o legislativo eniia 0111 visor na data do
sua publicaçio.
MENSAGEM N"6S9,DE 1994
Submete ii. apm:laçio do
Nadolllll
. o ato mootaote do D«rdo de 15 de-"> ele 1994,
que "Rmova a m_.., oult!qada liUdlo Educadora de lplaá Lida., para erplorar oenlço ele NdJo.
dlluão oonora em ooda málla, na ddode ele lplm,

MUNICAÇÕES:

.

. l!xceloodllimo Seahor Prolidonle da Rop.lblica,
Submeto l aprociaçio do Voaa l!xcellDcia, o incluoo Pro-

Adminislrativo n• 29107.00007B/89-SO, em quo a Rjdjo
Eduadora de lpiad Ltda.., QC0:"'4'1 jo •-'ria do raviço de Ddiodifuslo
ll<liiOla em ooda m6:1i.a, na cidodo do lpilú. Eolado da Bobia, J01icita

OSlo

~do pmJD do~ do IIII ""'V""do por mais dez IDOS.

-dai

-·· 2. o l""fido do mx>Yaçlo .. dovmn-e - .
do acordo com a logiolaçio em vip, e a euçlo Ollá fimcionmdo

~IÜCll·-· elaaln"bofdupor-Minilllrio.
3. Nos termos do§ 3• do art. 223 da Coaotibliçio, o ato de
...,.,.açlo scmonliO produzirt ofeitoo logaio lllÓS dolibonçio do
CoosR>a<> Nacioaal, a quem dovcri oer "'~ o proccs10 admiaiJIIrltivo portinonte, que ooi&IICO!IIpiJlba.
Rcspei,..,_l<>, Djalmo Butoo de Morais.
IEGJSUÇ}.O ClTADA

CONSTII1JIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

co..,._,

TÍTULO IV
Da Orprlnçio doo Poder..

CAPÍruLOI

Eotaclo da Babla •.

(ÀI Qxn;s.r,.. do Ci&Jcia e T«11Cliosia, Camniaçloe Jnfmnü:a, c do Çmstilniçlo oiultiça e do~)
Seoboooa Membros do Conpuo Nacioaal,
Noo lemlOI do ortiso 49, inciJo
combinado como§ 1°
do ortiso 223, da Coaotituiçio Federal, oubmoiD ii. apreciaçio de
Vossu ·Excelo!Dciu, IICOIDp01Ibado de Expooiçlo do Motivoo do
Soube< Ministro do l!ltado du Çomnojcoçõos, O alo COOiti:OI<> do
Decmo do IS de apto do 1994, quo "Renova por dez &DOO a

xn.

Eot::l'

Do Poder Lqblatt.o

---------------SEÇÁOII

eo.._ NKlolllll
---Art:49."lrd;-,;;;;;;j;.t&>cia exclusiva do Congtesso NaD• Atriboiçõel do

cional:

4

ANJIJS DO SENADO FflPERAL

I - resolver defmitiv&mente sobre tra1l.clos, accrciof ou atas
intemacionais que ac&rmtem eD;argOIS 00 oompromis101 gr&VOIOI
ao p&tl'imôo:io naciooal;
ll- autoriDr o Presidente da Replblica a declaxar guem, a
celelnr a paz. a pemlitir que forças osiDI!geÍIU tnmitem pelo
teiiitório
ou DC!e ~eçam ~e, reualvados os casos pevtstos em lei complementar;
m - autorizar o PrcsideDte e o Vice~Presidente da Repdblica a se ausentarem do Pais, quando a ausêocia exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a intet'Vençlo federal,
autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas me-

mciona!

ruw;

.

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limite& de dolegaçio legislativa;
VI- DDldar temporariunome sua sede;
vn - rnar ~- tomUil<nçlo pua oo Ilepltadoo Federais e Seuadmes, em cada legislatura, .,... a oubseq11011te, oboetvado o que dispõem ao arts. ISO, ll, 153, 1IL el53, § 2", I;
vm - riXor .,... cada exettlcio rllllllCOiro a l'CIIIliJn«""Ç
do PiaideDte e do V!CO-Présidenle da Repolbllca e doo MlnilttOI
do Estodo, observado o que dispõem oo IIU. ISO, ll, 153, m, e
153, § 2", I;
IX - juJgor aDUalmente aa comas P""stadu pelo l'laidenle
da ·Replblica e apoociar os relat6rioo sobre a exea~çio doo planos
dogov~
..
X - rJSC&lizor e controlar, W,.,tamente. ru por qualquer do
...,. Casu, 01 atos do Poder Executivo, incluidoo 01 da administnçio indirota;
. ..
XI - zelar pela P"'setVaçio do sua competAueia legislaliva
em face da atribu~ ~iva doa rutros Poderes;
xn- oa atos do conceasio • reoovaçio do couoessio de emissoras do ridio o televislo;
XW - esoolber dois terços dos membros do Tn'buoal do
Conlal da Uniio;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a
atividades nucleaMs;
XV- autoriDrrefemldo e convocar plebiscito;
XVI- autorizar, em t=u iDdlgOilll, aexpl<nçio e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas

AgoSIO de 1995

§ S" O pnzo da IXlOl<esdo ou pemli!!lC ....t do do• 111011
para u emissoras de ddio e de quinze pm:z. c 00 wlevisio~

(À C...U..ão de Edl4C<1Çiiq.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLhTii!<.. N' 7§, DE I~
(N• &QP.l!R, ae Cim&'a dCK:. Dqgt.a=,;;_: c

Homolop o do do Co!B!Ih> Moadório Nadoaol
a ........., ..tdoool de I"'P''-...-, ""
etr:rdcio de 1991, DO \'lllor do Cr$:1JW.OQ0.000.000,00

que -

(um úllllioe-•'riDI>eedolabll&õmdeawz!No~

o CoQsreaao NaeioDal deaeta:

Art. I' Fica bomologado o ato do Conaelbo Monettrio Naciooal qile aut<rizru a emiaslo adicioaal de papel-moeda. no exerclciodo 1991, do Cr$ 1.822.000.000.000,00 (um trilhio e oitocentos o vinte e dois bilhõe• de cruzeiros).
Art.
Este logislalivo etúa em viga< na data do

z·

sua publicaçlo.

MENSAGEM N" 199, DE 1991

SeUclta homolopçio de C o . _ Nadoual
para adlelooal de papel-moeda autorizada pelo Con·
oelho Monelúio Nacloaal, alra'rá do nlo CMN n'
. .. 038, ao montaale de Cr$1.1122.000.000.000,00 (um
trllhio e oltoomtos e Ylnte e doia bilhões de cruui·
roo), .,... ateador ia exlgl!oclu daa atlvlàdes de
prodnçio e do clroulaçio da rtq,.... nodomol no poriodo de abria dezembro do oorrenle exen:ido.
(Às Craniullo• do Economia, !Ddústria • Com6rcio; do Comlituiçlo e Justiça e do Redaçio (ADM); o do
Finauçu e Tribuaçio).
Excele.,.fssimoo- Memlroodo ~ Naciaw:
Nos t.eanol'do artigo 4''. inciso I, "in fme", da Lei n° 095,
de 31 do dezmnbro do 1964, e da aDCXa Exposi.çio do Motivos da
Senhon MiniJtra do Estado da Eoonania, Fazenda e Planejamento, tenho a honm do solicitar a Vossas Exce~ncias a Homologaçlo

TÍIULOVIR
Da Ordem Soc:lal

do Congresso Naciooal para emisdo adicional do papel-moeda
autorizada pelo Cooselho Monetúio Nacional, atraws do Voto
CMN n• 038, DO montante de Cr$1.822.000.000.000,00 (um tri- •
lblo e oitocentos e vinte dois bilhões do cruzeiros), .,... ateador u
eoig&tc:iaa daa alividades de produçio o do cirallaçio da riqueza
DIICioDal, DO peúodo do abril a dezembro do =nte exen:!cio.
BrasOia. 7 do maio de 1991.

CAPÍ1ULOI

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

minerais;

XVD - aprovar previamente a alienaçio ou concessio
de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos
hectares.
·

Disposição Geral . ·

Voto CMN u'038/91
CAPÍ1ULOV
Da Comunicação Soda!
Art. 223. Compete ao Poder Exea~tivo ourorgar e renovar
concessio, pennissão e autorizaçio.,... o setViço do radiodifusio
sonora e de sons e imagens., observado o principio da complementariodade doo sistemas privado, póblioo e õstataL
·
§ I' O Congres.o Nacional aprociari o ato no prazo do art.

64, §§ 2• e 4•, a oontar do recebimento da me1111gem.
§ 2" A nio renovaçlo do eoo<:eSsio oo permissio clependml
de aprovaçio do, no minimo, dois quimos do Congresso Nacicoal,
em votaçio110minaL
§ 3' O ato do ou!O!:ga ru renovaçio soJIIOilte procbzid efeitos legais após delibemção do Congtesso Naciooal, na forma doo

parigrafos ameriores.
§ 4' O canoelamento da concessio ou pemlisdo, llltes do
vencido o prazo, depeDde do decisão judiciaL

Dlretrb"" de Polidca Monetária e Programação para o perioclo de Abrll/91 a Marçol91.
-Aprovo ad referaldum do Cooaolbo Moneário NacionaL
BrasOia, 27 do março de 1991. - ZBia Cardoso de Melo.

Ministra da Economia, Fazenda o PlaDCjomento.
BANCO <"'.NIRÀÍ.. DO BRASIL
CONSELHO IIONIITÁRIO NACIONAL
Dlretrl""' de Polldca Monetária e Programa-

ção para o peúoclo de abrll/91 a marçol!n.

--...............-

......................--··-·-·.·---..··-

Senh"!"s Conselheiros,
De coofcrmidade com o inciso
do artigo 4° d&Lei n°
4.595, de 31-12-64, compete ac Conselho Monetirlo Nacional
aprovar o orçamento moneário ~ pelo Banoo Central do

m
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selho Mooetário Nacional a compctBncia para autorizar o Banco

artigo 4", inciso !,da Lei n"4.595, de31-12-64(10%dosaldo dos
meios do pagamento em dezembro de 1990).
Voto dos Conselheiros
Em 27-3-91- UUa M. Cardooo de Màlo - Ibrohlm Eris.

Cen!Ial do Brasil a emitir papel'moeda. anualmente, a1é o limite
de dez px cento dos meios de pagamento existentes em 31 de dezembro do aoo anlerior, devendo, pcrim. aolicitor aurorizaçio do
Poder Legisla!ivo, mediante mensagem do Presidente da Repúbli-

Emls!oão de Papel-Moeda em 1991
(Valom~ em Ct$ bilhões)

Brasil, no qual estio estimadas as necessidades globais de moeda e
de cr6dito.
2.1gualmellle, o Inciso I de r:eferido litigo, atribui ao Con-

ca, para as emissões que, }lstificadamente, se tomarem-~
a!~

daquele !imioe.
3. Nesse =tido, bt a DOCOSsidade de que sejam estabelecidas metas para o comportamento dos meios de pgameoto e base
monedria que possibilitem o fmanciamento de fluxo de bens e
serviços sem comprometer o nocesdrlo equilfbrio do mm:ado fi-

TABELAI

a) saldo estimado de papel-moeda emitido no fnsal do

ow:ço do 1991

1.290
b) exponsiodo saldo do papel-moeda emitido no
período abril-dezembro de 1991
86%
c) saldo estimado de papel-moeda omitido em dezembmde 1991
2.400
nanceiro. Ccxn esse objctivo, foram realizadu, atn.VM da uúliza- d) fluxo estimado de papel-moeda emitido para o
1.355
çio de modelos economlitrioos, CJ!e uaociam a demanda por moe- ano (2.400- 1.045)
e) folga necessAria para fazer faoo b oscilações..,_
da ao CO!Dp<ll1amento das taxu de juros nominais o de produtO innais el difer:ença entre u posições do m6dia doo sa!doa diAtemo bruto, p<CVisõeo trimestnis pora os sa!doa nominsis dos
meios de pagamento ~MI)~ bue mcoetiria (no COI)COito de D1é' ~ rios e de fmal de periodo (30% sobie o saldo m6dio de padias dos ssldos diários), que indicaram para o periodo abril/91 a pel-moeda emitido)
720
!) total de emissio estimada para o ano (d-oe)
2.075
março'92 exponsio de 95% pora easss vari4veis, pereentuai com&)limite legal (I 0% do saldo dos meios de pagamenpat!vol com um crell<:imento IDOd<ndo do PIB e baixoa nlveis de
to em 31 de dezembro do ano anterior)
inf!açio.
253
h) emissões odiciooais (f-g)
1.822
4. Como c:orJSeq11&1cia de pnx:esso de r:emcnetlzaçlo, estima-se que a exponsio da bue monetma o MI possa atingir 20% E.M. N" !OS
no segundo trimostr:e, pereentuai que deverá ao P>Ciuzir para. 15%
Em 17-4-91
no terceiro trimestre. Para os ~~~ áltimos meses do mo, quando
Excele.n~ssimo
Senhor
Pr:esidente
da
Repolblia,
tadicionalmente 6 muito maior a demanda por moeda, foi oatimaTenho a honra de submeter à elevada coasidetaçio de V os<!9 =imento do 35% tanto pora a bue mcnotiria quanto para os
rileios de pagamento. Mantido o critmo da m6dia dos saldos diá- "ia Excel&:!cia as razões pelu quais o Conselho Mcoetirio Naciorios e consideradas as cai'ICterfsticas w:onais do periodo. foi fiXa· nal :wtorizou, atrav6s do Voto CMN n• 038/91, de 27-3-91, a
da em 5% a exponsio desses asregados para o primeiro trimestre enússJo de papel-moeda em limite suporioi ao .StaboleciOO no in- ciso, I la liDe, do artigo 4°, da Lei n° 4.S9S, de 31 de dezembro de
del992.
1964, que atribui ao Conaolbo Mooeürio Naciooal ~
S. Com esse n!vel de exponaio, • considenda a r:e!açio pa- para ouiOrizar o Banco Central do Brasil emitir papel-moeda,
pel-moeda em circu!açiolmeios de pagamedo, foram coknladn anualmente, ath o limite de 10% (dez por cento) dos meios de paas necessidades de papel-moeda pora cada trimestr:e, observando- gameniO existentes em 31 de dezembro do ano anlerior.
se o fluxo de Ct$!,4 trilbio pora o ano de 1991 que, acrescido de
2. As projeções dos valoreS dos agr:egados monetários prema.i·"'g~ p&..ii fazer ~~ b ,......rP ..1'_-s. su.aWs c à difcre:J.Ç!. !:n!re vêem~~~~ ~-os· -~-pagamento-(M:-t}e--bue-molldhá
as posições de m6dia dos saldos dimos • de rnsa1 de periodo, se (no C<JIIOOÍto de m6dia dos saldOs diirioo) do ~95% !W p.riodoeleva pamCt$2,1 lrilbões.
~- abril/91 a DWÇOI92, percenlllal compo~vel com mn cr:escimento
6. Deve-se nollr que, em conseqil&lcia das signifiCOI.ivas ai- moderado do PIB e baix~ n!veiS de infla~, estimando-se que a
temções inlroduzidas nos instrumentos de captaçio do siltema fi.~llo da base monettria e MI dev~ au;ngu- 20% oo segu~
nanceiro e da mhJçio DOS níveis de inflaçio, 6 natutaJ. a oconeutmnestre; 15% tiO terce110; 35% DO Últuno tri~tle, quando tmdicia de um processo de remonetizaçlo, ~ péla <jua1 estima-se ai~e:me a demanda por moeda 6 nmito maior e S% no primeigum crescimelllo real dos meios de pagamoilto. Conseqd~cia do ro trimestre de _1992.
.
menor custo de retençio de moeda, tal procesSO, longe de signifi3. Considenndo-se a projeçio para o MI, e a re!açaõ ''pacar pressão adicional sobr:e os preços, traduz, em verdade, um pel-mooda em circu!açilolmeios de pagamento:• <PM<?MIJ, ajusa}lste de portfólio associado a mudanças nu pr:ef~ dos tada de modo a fazer f~ 1s Oll<:iloçõe~ ':"""W' el difer:ença enagentes econômicos, j& obse<vadas, tamb&n. em planos de eatabi- tre as po$1ÇÕOS do m6dia dos saldos diúios e de fmal do periodo
li7açio anteriores.
estinxu-se que o saldo de papel-moeda devem atingir oo fnsal deste ano CtS 3.120 bilhões.
7. Como r:esultado, • r:elaçio MliPIB deveri.aumontar li<!.Ante o exposto e tendo em vista o contido no inciso I, do
geimmonte, passando dos 3~ atuais P:3~% em mar- litigo 4", da Lei n• 4.595, de31 de dezeD1bro de !964,CUD1pl'&-mo
çd92, nlvel ainda substancialmonte infeno< aoa VIgentes 116 o propor a Vossa Excel&!cia o encaminbamenlO do aiO do Consolbo
ex~Ic!cio de 1987, r:efletindo a ""?'binaçio do pnx:es!O de~ Monetário Naciooal (Voto CMN n• 008191, de 27-3-91) que autonotizaçio com a necessma austeridade na conduçio das poUücu rizou o BIDCO Central do Bruil efetuar emisaões adicionais at.l o
monetária o fiSCal.
limite de Cr$ 1.822 bilhões (um trilhio, oiloc<utos o vinte e dois
8, Isto posto, popomos a este Colegisdo que, .. do acordo bilhões de cruzeiros), para atender b exig&lcias das atividades de
com as metas apr:esentadas, autorize o Banco Central a emitir pa- pmduçio e citculaçio da riqueza nacionàL '
.
pel-moedaat.l o 1110ntante de Ct$ 2,! trilhões no ano,de 1991 e so. Ao ensejo r:enovo a Vossa Excel&!cia os
do: meu
licite aó Póder Legislaiivo aUtorizaçio
a parcl!li ~de Ct$ 1,8 mais pmfundo respeito e admiraçio. '- Zélia Maria Cardoso de
trilhão. con:espondenle ao excesao sobro o limite esiabe!ocido DO MeDo, Ministra da &onomia, Fazenda e Planejamento-

<:=-de
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LEX N. 4.595 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe. sôllre a. Politic:.t e ns Jnslituiçõe:> 1\lonctiri:~s, lkmt:árin!O c C.rcdi·
tici:tr{. Cria. "' ConsclliO l\lonei:ÍI'ÍO Nm:ional c u:i Ol!t!•as prO\'Íil.!ncial!.
C.'\?i·ruLO I
Do Sislcmot l~inanceiro N:tclonnl
Lei,

Art. 1• O Sistema Financeiro Nacional, estruturado c rcguh1do
constituído:
1 - do Com>.:lllO Monet.átio Nnclonnl;
IJ - cio B:m'co Central da Rcvúbllca 110 nrnsil;
111- do D:mco do Brnsil S. A.;
IV - fio B:1;.1co Nacionnl do Desenvolvimento Económico;
V -= das demnis ínstilulções financeiras públicas c privntlas.

scn

~lo\ prcs~nto

CAPiTULO II
Do Cou:>cl11o J\lonel:irio Nacional
Art. 2" Fica. extinto o Conselho da ntu:1l Superinte>ndiincia da Moeda e ·tlo
Cré<1ito, e cri:~.do, cm substltuiçi'io, o Conselh<> Monetário Nacional, com a !inalid:ulo
de formular a politica da moeda e do crédito, como !)I'CVisto nesta lei, objetiv:lr.cio
o progresso económico e social do Pai:.~.
•
• Art. 3" A politica·cto Conselho 1\.·tonctário Nacional objelivnr:l.:
1 ~ o.dnptál.' 12 'i'Olum~> do,; meios c:W pngamcnto às !'Cais neccssiunll.:-s ela cc:~·
nomia nacional e seu p1·uccsso di? dcs..:nvolvimento;
II - re~;ul•·\r o v:tlor intcmo da mo.:!dn, para t:m1o prevcni!ldo ou corriíi:indo
os surtos intlacioniriõs ou dctl:1cion:i1·ios de origem lntcmn cu '':::terna, as depressões t'~onómicas e outros dc~uilibrios oriundos de fenómenos conjunturms;
III - rc~ular o valor externo d:1 mocd."l. c o equillbrio no b:ll:uwo de par.nmcnto
do Pais, tcmdo em vista a melhor uli!i~.;lçiiu dos recursos cm u:ocua cstr:~n!;dra;
IV - orientar a nplica;;:lo dos r(-<:Ul'Sos d:ts institui~íil!s íin~mccir:!s, qm:r
púbiicas, quer pr~v:ltias; r~ndo <:m vista pro;:iciar, uas cliícrcnt«'s rt•y:iú<:l:i clu Pai~.
condi{'.;(•s !nvo,-ã;·cis n<> dcs<:nvolvimcnto h:umônic<> u3 economia &li\donal;
V - prol)iciar o ap'cr!.;-it;camento dns instit1.1i.;:õcs e elos instrum.:-ntos !i11ar,.
ce!ro~>, com vistas à maio:- e!icifonci:l do sistt'nl!l de v:;g:un~ntos e d..: 1:1obilizat;üo
de recursos;
VI - ::elar pela liquidez o solvo!nc~ d:~s !nstituiçii<:s Onr.ncciras;
VII -- coorch•nar ns politi.::J.s mon<:túria, cn:dit!<'ia. o1·ç:imcr.ttiria, fiscal c d!l
c!ivida pú!llir:~, interru: e cxLerna.
.J,rt. •1" Compete priv:J.tiv:m~ente :;o Con~cn:o Monetário Nnci011nl:
1 ~ nutori~.o.r as cmi!isõcs de p:~pl:ll·mocd:l l vcet~do l ns qn:lis !ic:ni:o nt\ pr.!Vln
~k~cn{l:·,lcia dt: :tutori7:u;fw lc~islutiva, <tunndo su dostinat·cm 110 !innnci:uncntu
<1\r(!tt), í·:•i•l n:mcu Ccutl':\1 c.l:\ n..,ptilJii..:n t\tl Dr.u;!l, dus opcl·uçc;cs · cl.l Cl'll,1ito com
. :. T .-:''•' u·.., No>c.unal, noto t0:11nos ào nrt.i&o ·1!1 elesLn Lei.
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0 Com·~lho M<lJI.COr1o N:.cl<J!ltll pc.clc, nlncla :lutori7.:lr O il<tllCO C~ni:·al d"
!lt•tn!b!ir:t do Hr;lsil ~ .CMitir, :mualJnt:::tc, :\tC: o Hmltu d;, lfJ". I t!c:! po:· <:o.:•• t•: >
'~(lS l!ll..'iú., lh.• p:~'.!H1l.i~l'lLtff.'Xi!''t.:.~llt ..·:• =• 3L ci~.: dc~mnUru thJ rano ~Ht~l~~C.Il\ p;:r~• ~·.L,~:~t!··:r
as ~.:xi~i·nci.•s c\a:, ;:ti\ i.!aflcs prodmivus ~ da circulac;ilo da riqueza do Pnis, ~"\evc;\dt,,

pt)l'c:m, solit.:itar nutorizaç:io do Pocler I.c~,;islativo, mediante !.'i:.:ln.s:1.g::m d~ l>rcs:dcntc dn Rcpliblica, p:lr;ll•<; c•uüssóc:; que, justi!ic:tdamente, se.tomerum nccc:ss:irias
além dnqudc limite.
QuAndo nect.ll-!!':iclndt-s urgL'!\tcs e imprevistas para o !i,tancinn:anto d~:ssas
ativicl:ld<•s o cletl.!rminnrem, poC:e o Con~clho ~.1:onet:\1'io N:~clonal auto:·l~lr as emis·
sões que St' iizerem indispens:íveis,-solicitando imec!intnmentc, atra;·és de M!::r:sn;:em
do Presidente da Rcp~iblica, homcloc;nc;.io do Poder LeJ,oislativo para as çm:ssões
aslõim rcali?.adns:
·
H - estabelecer condi~ües para GU'' o Banco Central da ~llÜlflica ele• !lr:t,;;!
cm!la mocd:t·papcl CVt:l:\dol do cursrJ ror~nco,· nos térmos e lilllitus decorn:.utcs
desta. Lei, ~cm . como as normr,s re:;ulado•·as do meio cireulant·e:
·
III - apro\•ar os orç:lmtlntos n1onet:írios, preparados pelo Banco C~r.tr..tl d:t
República do llr::sil, por meio dOS qu;:is S.:.l estin~ri:O ::s t•eCCSS~d::clc:; ;;lob:J.; (!;;
moeda e crédito;
IV - determinar as curactcristlenst gerais I Vetado l d:ls eédulns e das mocd:-.s;
.
V - fixar as di:-ctrizl'S e normas CVctac1ol d:t politica cambiai, lru:lusive cc..mpra
e vencia do ouro u quaisqtlt.'l' opcraçOt:!l cm mocdn cstrun~:cira:
VI - cll~ciplinnr o C'rédito cm tudas ::s su:t!l mod:~lict:;.dcs c as oper1.çõcs c.·~:c!i·
ticius C'm ti>dns as suas !orn"t;lS, inclusive -..tc~·ites, av:..ls c prt::>tat;ões de• qllóoiJ>c;ucr
:;arantias "Po•· Jl:ú·tc d:ts in,;tiluiçüe:s !im.nc~:iras:
v:I - co::.rdenar a pnlític:\ de que trata o art. a• desta lc:i com a àc invc:~ti·
mentos do Govl\mo Fecleral:
•
VIII - re~ul:ll' a conslilniçito, !unciou:un(!nto c !!scafl~ii(lão dos que excrc~rcm
:lliviclades subordinaclns a cst:1 li' i, hcm coJmo a aplica~ão "das pcnal!d:~cles prc-\" blas:
IX - limiL:ir, sL·mprc que n•~cc,;o;,irio ns u1xas de juros, descontos, cc.ml~sões
e qu:llquer oulm fonna <ic rl'muuc-l'm:ão de opcrnc;ões e serviços b:m.:ürir,~ tl!.l
!inancl'iros, int.:lush•e os p1 C':!!t:tdos pelo I:anco Central da Rep\iblica de Brasü,
assegurando tnxns favorecidas aos !ln:mciumcntos quo se· destinem a promovl.!r:
- rccuperaçiiu e !crtüizac;llo do solo;
- I"C!Iórustnmcnto;
- comb:tte a cpizo6U:i.s e pragas, nas atlvidadcs rurais;
- eletrificaçiio ru1':\l;
- mec::miz:tçiio;
- irrigação;
- inve.>timcntos indisp.,ns:iveis às :.tividacl!'s ugrop-.c:uirias;
X - determinm· a pcrccn!.:l.g~l•l mú::ima elos rcearscs que as in·;tlt~liçGe,;
!lnanc:eiras poderão cmpro~tar a um mcs:uo cliente 011 gru!)O Cíc c:mp.-~~:~;;;
XI - estipula:· !ndic"~ e. outrns condições ~c;cnicas :::Obre encaixes, rr:<,:llll·
zat;ôcs u outras rr.>la<;ól.!s pa~rimor,iais, a sc:rc:m obscrvadlts pelas msthui<;õ.:>
financeiras;
XII - expt•clir normas ~:et·(\is d~ contalJilidadc t: e.stil.ti.stica a serem obscr•:;tü:ls
pelas insUtuiçc2:> finnnccirns; '
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XHI - drlimiLar, com pnrlocl!cid:1dc nãn interior a dois arK.s, o capilDI miniin'l
in:~tltuiçõcs Clnanc:l.'irns privadas, lcvr..n'-ll cm conta sur. nütu,·ezu, bem como a
locali~nc;:io de suas sedes e lljlcncias c•<i !ili:1is;
XIV - determinar l"rco!himr:nto <Vetado) do ató 25% <vinte c cinco P"l' c.•ritn)
do total dos dnp6si~os .::~,,_ i!l~i.ituicü.:::; rin:mcc.:il':l:>, scj:t na Iormn <i.: sub.<c:·; :~·,•.•
do lt·•m:; ou obrlr.mc;lic'l elo 'l'csm:rn N:wional ou C\Um!>r:l de títulos da DiviclJ Pt'!l>!lt::l
l'l.'dcl·:•l, até 511'!;, cJo llMnl nnl~: glubal rl"vitlu, sc.i:• ntJ'IIVt;.~ 111.' r••m>ll•illl<·z; 111 , m
L•.spt:r:lc, rm 111111~<1:: os <'~llill.S ··nt l'<'!:oJo::. :1u ll:uwo Ct•nl ral da J:l.'pt!blit:n ,z., Hr.J ~:r.
na (ol'llla c cuntliçúu:; (!ut• ·-··>u~:!illu·.Mum:t:ir.io
Nacional úc:t.:rmll~t·, pt..:l<·J:t!CI ~... :-.::
'
.
das

DJ. uclotnr pl.'rcuutngi.'U!I dltc1·untc" orn tuuçliu:
•~ <l :.S n•J(f3<'S gco-et:UilÜlll iC:l!l;

- tias prioridades qu.:~ atribuir às uplic:tçõ,•s;
- da naturo:~:r. das inslituic;ú.l:> !irumceil·u;;;
lw tVetndQl. ,.
c) determinnr percentuais que n:io serão recolhidos, desde CJ.llO tt-nh:im sido
X!':•plicncloll c1n !i.'l311Ci:\mentos n ngri.::ultura, !(lb juros ravorecic:los o outrm. cor.·
cli;:ões filllld:ls ]Mo Conselho Monetário Nacional.
~-v - estabelecer para as lnslituic;6c" financeiras públlca", n dcdu~ãu dos
depósitos de pes~oas jurídicas de direito püblico que lhes ddcnhnm o contrülo
ncioruírio, bem como dos dns respectivas autarquias e socit-dnclcs de economia
mista, no cálculo :1 que se refere o inciso nnt.:rior;
XV! - envL'\r obrlgntõriamcnte no Congresso Nacional, atú o úli.imo di3 do
mí·s subseqUente, relatório c mnpas clcmonslr•üivos da aplic01.çiio dos rc-.:olh imentos
cumpulsórios, <Vet:ldol.
XVII - regulamentar, CLxando limites, prazus c o.utrns condições, as opcrac;ücs
de redesconto e de empréstimo, erctuadas.com quaisquer instituições Cinnm·eiras
públiC"..S e privadas de natureZ3 bnncári:l;
XVIII - outorgar ao Banco Central dll República do ·Br:1sil o mor.opóliQ das
Ot:J<.'!l':lÇões de c:lmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balan~o de pn;:nml.'ntos
ou bom·er s~ria'> raz~us pa1·a prever a iminência de tal situac;ãu;
XIX - cstl•bc!eccr norni:lS a serum obscrvndt1S pelo Bmu:o Ccnt ral da ne1ni·
blka do Bm.o;il ~ suas trm15:1Çtics com titulos públicos " de cn~id:u\cs ele quu
pill'licipe o Es~
XX - nmo;: . o Banco Central da ncpítblica do nmsil u as institutt;õcs fln:lll·
ct•i,•:.s ptihlicns
r!l.is 3 cCctu:u· a subscrição, c:omprn c vo.'llda do nçi>1:s e mtlros
p:.péi:> emilldOIIf·.IIU de rc:spon.o:;abilidadc das so••io.'<htdos de ~:conomia mista e
ct~mr•'sns do F:A11do;
XXI - dJsa(JUnnr as atividaclcs das Bôlsas de Valores o dos corrctort!S 5lc
fu.'ldos públic~;. ·
X.~II - estatair normas PW'1\ as op.:rações das instituições !innnccirns pública!!,
p.u·3 presel'\·ar sua solidez e adequar seu !uncionamcnto nos objotivos desta. lei;
X.."CIII - lixar, nté quinze (15) vê'l.llll n somn do c:1pital realizado c rcs.:rvns
Uv!·.,s, o limitt: além do qual os e."cl.'dentes dos depósitos d.'\s institui~õcs íinan·
cci1·:l!l serão recolhidos no Bnnco c~ntral da I'..epúuliea do Drnsll ou aplic:1c:lOs de
acõrdo com ns nonnns que o Conselho eslnbel.:cer;
XXIV - decidir de sua própria organização, elnbol':lndo seu regimento interno
no vnzo máximo de trinta (30) dias:
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XXV - decidir da estrutur" técnica e ndministl"ativn do D:mco ·ccmrnl d:1
do Brasil c iixar seu qundm de pessoal, bem como eslab~·lcc:~r us wnel·

~'"'-'l"•liblica

mcutos u vantu~cns de seus !uncion:írios, st!rvidorcs e dil"etorc:s, eubcndo no Prclii•
dcme dlisto apresentar as respectivas propostas;
XÃ"VI - conru. cer dos recursos de decisões do Dm:co Central d:1 RC'púlllica
do Drnsil;
·x>..-vii - ::~.prov:u· o rc::imenCo Interno c r.s contas do D:mco Ccmrnl da ncp1i·
blic-n do Brnsil, sem prejuízo da c.-amp.!l•~ncin do 'l'ritJunnl de Contas da Uni:1o;
XXVIII - aplicnr aos bnncos e:.lr:llll!l.!iros que !unciuncm no 1':\is as m.:!:;m~."
v(.'(l:~çõc::; ou restriçucs equivalente:;, CttW \'inon•m, nas praças di.! sua~ n~a!l"il'.J:'S, e1n
rela~,:ão a bancos brasilc:il·os ali inst:ll:~;.lo.s ou <i\IC nelas des.•jem c~>labclN'f.'r·se;
}>"XIX - colaborar com o Si'nndo Ftldcral, na lnsLruçiio elos proc•·~sos lle e!tl•
pr.;slimos t'Xtcrnu:~ dos E:itado.'l, do lJist rito l•'t•dr•rnl c tios Municipios, pnm cumpri·
mc·111<• do dispo.~t(t n<l art. 63, n• IJ, ela Cun~tliuiç:~o FCd-'r:ll;
XX.'C - ·exp~ir normus e r~gulllllicnÜl~âo par.i :i~> cle:;i!:'iia\'~"i e dl.!ll~li::; CCL'itas
tio t:{t· '1·, desta M;
x:\:Xl - lmiX:Ir 1101"1\lt\1 (ll\0 fl.!t'.lllt-111 1\S O]H:rur:OrJK da C~mbl·~. lnal\l•:lvu IIIY:4J1!:,
fixando limltcs, t:;.x:.~s,
·;:o~ o C.llil":LS condiçüus .
. § 1• O C:':mse!ho _1.
ot:írio. Nnciuna.l, no exorc:cio d::s :uril.Juiç:Go:s tm:!·,r'!.,:.~ r.;>
tnc1s0 VIII

CWStO

:-L;;tw.o. poat.~ra dC!tc1·uun~Lr que O E:tncü c,-.!!tral

aa

R,;,;.-.•~:;~tc:..

do

Dra:oil l"ccuse autorizaç:ko para o iunciomunento de nov:1s inst!tuiçüe:~ r!,,,,,!~dr:l~
em !unção de conveniências de ordem geral.
'
§ 2" Competir:\ ao Banco Central d~ RepúbU:::~. do Br.~osil acompi!nhólr a e:oca·
cução dos orçumenl.os mor.et:l.rios e relatar a matéria no Conselho Monetário
Nacional, apresentando as sugestões que considerar s;:onvenientes.
§ :!" As eml:;sõcs de moeda metálica serã.Õ feitas sempre contra recolb!mentll
.
(Vêladol de Igual mcntnntl! cm cêdulas.
§ 4" o Conselho ~lonctário-Naclónal poderá convidar autorÍdiLiics, pe.:>soas ou
entidades para prest:1r cscl!lrecimentos •. 1nsiderados necessário:~.
§ s·· Nas hipótP.scs do art. ·1•, inciso I, e do § 6", do art. 49, d.:sta lei, se o
Congresso Nacional negar homologação à emissão extraordlná1·ia eCetuada, as autoridades responsáveis serão responsabilizadas nos têrmos da Lei n. 1.079 (•), de
10 de abril de 1950.
. _
·
§ G• O Conselho Monetário Nnçlonal encaminhará ao Congr~sso Nacional, ::có
31 de março de cada :mo, relatório da evolução da situação monetária e credit ic;a
do País no ano anterior, no qual descrev~:rá, minudentemente, ali providõnci:lS
n.dotadas para cumprimento dos objet.tvos estabelecidos nesta lei, j~tüica,ndo de~ta·
c:1damcnte os montantes elas emissões de papel-moeda que tenham sido. !eilas
par:1 atendimento das .atividades
produtivas.
· ·· · ·· ·
··
.
.
·. ' .. . . .
_
§ 7• O Banco Naciénal da H!lbi!ação é o principal iristruméntó éle ei.:eeuç[o .:!~
politica ·habitacional dp GovC:rno F.Jdcral e integra o sistemi! !inancc!ro r.;l.cio:~~l.
juntamente com as sociedades de crédito imobili:irio, sob orientação, autoriz::.c::,a,
coordenação e fiscnliz3ção do Conselho Monetário Nacional e do Bar,co Central
da. República do· Brasil•, quanto à execução, nos têrmos desta ·lr:i, revoaaá:ls as
disposições especiais om contrário. ·
. . . . . . . . . __ _
· - Art. s• As ·d~:liber:lc:ões do. Conselho Monetário Naclonru.entcndem·r.o .:le rc.;.
_ponsabilldnde de s~:u Presidente para os eíeitos do art. 104, n. I, letra ':b", c;l;
-

--
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Constituição Feder:ll e obrigMiio também os ó1·gãos o!icíais, lnclu:.ive autarquias
e sociedades de economia mista, nas ativiçllides que a!cttlm o mercado tinanceiro
e o de capitais.
Art. 6• O Conselho Monetário Nacional será integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro da Fazenda, que será o Presidente;
II - Presidente do Bnnco do Brasil S. A.;
III - Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento EeonOr.l!co;
IV- Seis C6l membrcs nome:ldos pelo Presidente da República, após aprovaçl:o
do Senado Federal, escolhidos entre brasileiros de ilibada reputi!Çilo c notóri:.
co.pncldade em assuntos econümicos-!inanceiros, com manti:1to de seis CGl :.."los.
poJendo ser reconduzidos.
!i 1• O Conselho Monetário Naciónal dullberar:i por m:~loria de votos, com a
presença, no mínimo, de 6 <seis) membros, cabc1~do ao Presiden~c também o vo(o
de qunlidade. :
§ 2" Poderão participar das reuniões do Conselho ivfoi1etário Nacional <Vetadul
o Ministro da lndúsLria e do Comtírcio e o M;nistro p:1r:1 Assuntos de Ptanr:j:ur.<·nto
_c Economia, cujos pronunciamentos const:~.rão obrigatbriarnr:ntc dr. ata das rauni.:ics.
~ 3• Eln suas faltas ou impedimentos, o Ministro da. F::wnda será substituído,
na Prc.sidóncia. do Conselho Monetário Nnc!onal, pelo Ministro da Indüstria <: Jo
Coml!rcio, 011, na falta dêsLe, l>t:lo MinisLro para Assuntos de Pl:mejamcnto c
Economia.
§ 4• Exclusivam.:nte · motivos r~levantes, expostos em rep;P.sentaçf,o fu."ld~·
mentad:l.do Conselho Monetário Nacional, poderil.o dr:termir.ar a t:xoneraçi:.o üe
:;cus membros rc!cridO$ no inciso lV, d&ste .a1·tigo.
§· 5: Va~nndo·sc.t cnrco com mnndnro o 1:\Ubstltu~ 11cr:\ nomr:ndo com LlbSt•r·
..:i:icui. Uo disposto no inciso IV dêste artigo, para completar o
1po do sub~ot!Luido ..
§ 6" Os membros do Conselho Monetário Nacional, a. q,_ se refere o :.nciso
IV dê~tc artigo, devem ser escolhidos levando-se cm atenção, o quanto possivL·l,
as dl!~rcntes regiões eco-económicas do Pais.
·
Ar•. 1· ·Junto :.o· Con~;clho MoncLá.rlo Nacional funcionarão ns sc;:ulntes Comlss&4!s Consulti'lu:
I - Bancária, const!tuida do representantes:
1 - tio Conselho· Nacional de Economia.;
2 - do Banco Centrai. da República. do Brasil;
3 - do Banco do Brasil S. A.;
4 - do Banco Nacional do De!ll!nvolvimento Econümlco;
5 - do Conselho Superior das Caixas Econümicas li'edl!rais;
6 - do Banco Nacional ele Crédito Cooperativo;
1 - do Banco do Nordeste do Brasil S. A.;
8 - do Banco de Crédito da Am:IZünia S. A.;
9 - dos B:mcos e Caixas Económicas Estadunis;
10 - dos Bancos Privados;
11 - das Socic.-dadcs de Crédito, Financiamento e Investimentos;
12 - das Bülsas de Valores;
13 - do Comércio:
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14 -

da Indústria;
15 - d:1 Agropecu:iria;
lG - das Cooperativa'> que oper:un em crédito.
n - de Mercado c!e Capitais, constltu!da de representantes:
1 - do !.Iinistérío da Indústría e do Comércio;
2 - do Conselho Naclonlll de Economia:
3 - do Banco Central da República do Brasil;
4 - do Banco Nacion:~.l do Desenvolvimento Econümlco:
5 - dos Bancos Privados;
G - das Socl•d:1des de Crédito, Flnancl.:lmento e Investimentos:
'l - das Bõlsas de Valores;
8 - das Comp:l.nhlas de Seguros Privados e C3pitnliz:lção;
9 - d:1 Clli~ de Amortização. _
III - de Crédito Rural, constitu!da de represent."Ultes:
1 - do Ministério da Agrlculturo;
2 - da Superintendência da nerorrr.11. Agr.iria;
3 - da Superlntendi:ncia Nncional de Abastecimento;
4 - do Banco Central da Rl'Públic::L do Brasil;
5 - da Carteira de Crédito A::riL:o13 e J:·clustrlal do Banco do Brasil S. t..:
G - d:1 Carteira de Colonlznçr1o do B;~nco do Drl\sll S. A.~
'1 - do Banco Nacional de Credito Cooper:ltlvo;
8 - do Banco do Nordeste do Brasil S. A.;
9 - do Banco de Crédilo d:1 Amazünla S. A.;
10 - do Instituto Brasileiro do Cu!é;
ll - do Instituto do Açticar c do Alcool;
12 - dos Bancos privados;
l3 - c\.1 Conrcdem~iío Rurr.l Brnslleira:
H - das Instituiçucs !o'in::.ncelras I'úblicas Est:~.dunls ou Municipais, que operem
e:n ·cré:lito :ural;
-J.S - das Cooperativ:tS de Crédito A~ricoln.
(\'ehldO).

IV 12~
3 4 -

( VuladoJ.
1Vc:t:ldo).

5-

(Vct:ldoJ.

(Vr~Lndo '·
<Vetr~do).

G- <Vetado).

8-

(Veludo).
<Vetado).

9 -

(Velado).

'1 -

10- tVetadoJ.
11 12 -

<Vet:::doJ.

<Vetndo).
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<Vet::dol.
(Vutadol.
(Vet:J.dO).

V-

de Crédito Industrial, constituida de representantes:
do Ministério da Indústria e do Cornércio;
. 2 - do Ministério Extraordinário para os Assuntos de Pl:mcj:unmto e Economia;
3 - do Banco Central da Rep\i.blica do Brasil;
4 - do Banco Nacion:!.l do Desenvolvimento Econúmico;
5 - da Carteira. de Crédito Agricola. e Industrial do Banco do Brasil S. A.;
G - dos Dances privados;
'
7 - das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos;
3 - da Indti.stria.
§ 1" A or::auizaçiio e o [uncionnmento das Comissões Consultivas serüo rc~a·
lndos pelo Con!\elho Mon~·t:trio ·Nacional, inclusive prescrevendo nornl:l.'> que:
n l llics conct•dum Iniciativa própria junto no mesmo Conselho;
bl e5tabeil..oçam pra:.:os para o obrigatório preenchimento dos car~os nas rele·
ridas Comissõos;
c) tornem obri~:Ltórla n audiência das Comissões Consultivas, pelo Conseiho
Monetário Nacionr:l, no truto das nu\t.érlas aline11tes ils !inalidndes cspeciCicas d::~·
rereridas Comissões. re.;;r.:~.lvado os casos em que se impuser sigHo.
§ 2·· Os rt'prc~ent:mtes a que se refere êste a1·tigo serão indicados pel:J.s enti·
dadcs nêle 1·ererid~!S e· designados pelo Conselho Monetário Nacion:1l.
~ 3• O Con.;clho Monel.ário Nacional,-pelo voto de ".!./3 (dois têt·ço<:l de se~,..,
membros. podeni. ampliar a competência elas Comissücs Consultivas, bem con~G
admitir a p:lrticipnçflo de rcprcscnt:~ntes de entidades não men..:ionadas ncst.c arti~:o.
desde que lenh:un runçüt'S cliretamcnte relacionadas .com suos atribuições.
1-

CAPiTULO III
Jlo Uanco Cc•ntrnl da HCJIÍiblica do Urnsil
Art. ll" A atual Superintendência do. Moeda e elo Crédito é tmnsrorm:td!l. cm
aut:1rquía fedcwl, tendo sede c fõ1·o na C::pital·Ja República, sob a det-.clminn~;,c·
de B:mco C<•ntr:tl da R••pllbliéa do TJnsil, <'OIU pc!·son:tlióade jurídi\·n c tmt rimõhio
próprios. \:sttr con~tituiclo dos 'IJcns. direitos c valores q~:c lhe são tra.m.Ceridos 1:a
fon:ta d<~s::t LC>i e aiodn da· nprop1·iaçf1o dos juros c r(·nd:1s rcsult.mtes, na tlara
da vigC:mcia dcM:l l<•i, do dispósto no art. !I'' do Decreto·Lei n. 8.495 ( ,. l, tle !.'li tlc
cle=cmbro de 1~-15, dispositivo que ·ora é c...:prcss:.mcnt.:: rcvogndo.
l'ar:igraro \mico. Os rcsultaclos oblidos pelo Banco Central da P~púhlicn clJ
Brasil sc:-:,o incorporados ao :suu pat1·imõnio.
Art. !l · Compete no Banco C••nlrnl da Rcpliblica do Brasil cu1nprir e razt'r
cumprit· :!S clif.J!Osic:ues -:-.J.:u lhe são t\tl'ilJUi~I:Ls pcl:1 lct\islação cm vigor c iiS r.orm::~
expcdid::~s pelo Con;;oU
:,Iunct:lrto Nacional.

'"·-

·11:-t. lU. Compete lll'lv~divnmcntc: au Btlr.co Ccnlrnl d:\

;hlic:\ tiu B1·a~il:\c;•·
I - emitir mocdn·lll\pel c 1noc.:du mctí•lica, n:IS condições e limites nulori:o.ad~
11c.::o Coll.Sc:lho Monetário Nacior.al <Vetado>.
· It - executar cs servit;cs de) m~·io-circulante;
III -· receber os recolhimento" compulsúrios d~ que trata o inciso XIV,
do art. 4•, de:sta lei, c também os depósitos volunt;trios das instituições rinancciras,
nos têrmos C:o inciso III e li 2' do arL. lY, Cicsla lei;
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rv - r.:aliz:lr opc:racücs üe rcd ... sconto c cmpi'éstimo a instituiçik',; nm.ncciru• t.ancãrias e ns referidas no artl~;o 4", inciso XlV, letra "b", c no ~ ~· do a&·ti~:o
49 desta Le.i;
·
V - exercer o contrOle do crédito sob tôdas ns suas !ormns;
VI - e!etuar o contrõle dos capitais cstnmçciros, nos termos da lei;
VII - ser dcpo~itário das rcsel";as orici:-.is de ou:·o c mocun cstrnnr,t'irn;
VIII - exercer a fisc-.lli:a~.ção das lnstit~içõcs !it:nnccll'a.'i r. aplicu1· :1'1 p~1a·
lid:;dcs previstas;
IX - conceclar autorização às institu.içõcs !ln:mcciras, a !lm de que possan1:
aJ funcionar no País;
bJ instalu ou transferir suas sedes, ou depcnd~nclas, inclush·e no cxtcrlo:;
c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas;
d) prntí<:ar operações de cãmblo, crédito real e VC'ndn lmbit~Inl de titulos
cl:l divida piibliC'a tederal, estndual ou rr.unicipal, eçc:ics, dcb.:ntU·l'e.!', letras hll.l<:tL'cdrias e outros :títulos de crédito ou mobiliál'ios;
.
eJ ter prorro;ados os prazos concedidos para funcionamento;
!) lllterar seus CSU\tUtOs.
· · X - C!ttabelecer concllçües pnra a posso e para o exercfcio de quaisquer cat·gos
de ndm.inistração de instituições !inUllCeiras privacms, as::.iln como pura o exercício
de quaisquer lunções em órnãos consultivo)!, llscais e sc1m•lh:mtes, :;e::undo 11ormas
que forem oxp:ltlidas pdo Conselho Monct:i1·io Naciunal;
XI - cretuar, como instrumento de politica: monetária, operac:ücs de compra
e venda ci~ lilulos públicos federais;
XII - determinar que :1s matrizo:s d:1s instituições Cin:mcciras registrcin os
ca.da:;tros das !ír1nas que opc::r:1m com su;;.s ag&ncia~ há 1nais de um :1no.
.
'
~ 1· No exercício das atribuições a que ::;e reícre .o inciso IX tlt:>!>te artigo, com
bao;e nas normas estabelecidas pelo Con:;dho Monetário Nacion:~l, o B:tnco Central
da r:~públlca do Brasil, cstudar-.i. os po~didos que lhe sejam !ormulados .e rC'solwrá
con<:eder ou recusar a autorização plelhmda, poüeudo t Veladol incluh· m; cl:.iusulas
que reputar convenientes ao imet·~sse público.
§ 2" Observado o disposto no pnr:i~:r::ro anterior, as instit:li~;"Oes Cimmc"h·as
estr~r.geiras depenclclil de autorüação do Poder ExcL'l.\tlvo, mediante dec1·cto, p:1ra
que possam !unc:ionar no P:l.is <Vetado•.
Art. 11. Compete uinda ao Banco Central da Repl\bliea do Brnsll:
I - entender-se, cm ·nome do Gov.:riioc Bnúiilciro, có1n ·as instituições finan·
c:clru:~ cst rangcir:l!l e lntemaclonais;
II - promover, como n~:untt: do Coví•mo Ft!dcmi, 11 colocn~ão ~" c•mpré~tlmos
internos ou externos, podendo, tambJm, cncarr··~:nr-sc dos rC,.Jlt:CtlVOS s.:n·u:us;
III - atunr no scut.iclo. do !unc-lon:uncnto rc-~ulnr do nll'rcndo camlJial, 11:1
estaiJaHdnde rclntiva das taxas do ~·:l.ubio l' do cquihilrlo no b:1J:uu;•» de p:a::anwn·
tos, podendo para ci:-:se Cim comp1·ar c Vt'ndo:r ouro c l!locd:l esrr:m~o:uirn, b<'tn c·um<•
re;Jii:::~r opcmçües de crédito no ext<:rio1· o: op~mr os mcrl'~ado$ lic dmbio fln:m•
cciro c comercial;
I\• - ctctunr compra c venda cic títulos dt.' socicd::d~;..i de cconomin mist.a c
empr.:s:~s do Est:1do;
• \' - emitir tita.:los de r(:sponsabilirlat!C! pnip:·i:a, de acürclo com a!'l conciiçüt'!l
!!Sta!,,·Ieclda.:; llclo <;on~clho .Mom·t:~riu .:::::cioa~.11;
· '\:·t - n•gular a ex~>cUI;ãn do.,; sc1·vi<;os tio t•:•mpcns:~~:ão ·~ cheque~; t• outros
};llp!ii:;;
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II - exercer •
:anente vigllãncia nos merc:~dos !innnceiros e de 1.::\Jl;t:..!o;
cmprêsa::; ~ue. .rt•tn, ou indirct:~mcnte, inter!iram nesses mercados e •!ul
,
üo tis modalid:ldcs ou processos operacionais que utilizem;
VIII - prove:, sob controle do Cons.:llho Monetário Nacion'!l, os serv~çcs •.i.:!
sua. Secretaria.
Pa!"át~mío único. O Banco Centra.! da. República. do Brasil instnl:lri tlulcr ::.·
ela~. com autorizaçiLO do Conscllto Monot(,rio Nacional, nas di!ercntcli rco;iüer, ;;~o
económicas do p:!ls, tendo em vista. a descentralização administrativn pnra dis\ri·
buição e rc.:olhnnento clll. moeda e o cumprimento das decisões aciotauas p~:o
m.:smo Consclllo ou prescritas em lei.
Art. 12. O Banco Central da República do Brasil operará exclusivamente com
Instituições financeiras públicas e privadas, vedadas operações bancárias de qual·
quer natureza com outras pe:ssoas de direito público ou priv~o. salvo :1s expres·
s:unente autorizadas por lei.
·
At·t. 13. A execução de encargos e serviços de competêncio. do Banco Ce:1trnl
do. Rt•públir.c. dQ Bmlill podenL ·ser contratada com o l.lam:o do, Bro.sll S. A., pot·
dctcrminaç::.o do Conselho Monetário Nacional, pelo prazo e 1\!lS condi~õeoo pu1·
este !ixados.
Pnrã.~:rn!o único. A execução de referidos encargos e serviços pcder:i. tr.r.1bém
·ser coníiada· a outras instituições íi.ruu\Ceiras em pr:~.ças onde não houver ag~acias
do Banco do Brasil S. A., medi:mte contratação expressamente a.utoriz..'\da ~·~lo
Conselho Monetário lilneional, pelo prazo e nas condiçõc..s por êle !ixados.
·
Art. 14. O Banco Ccntr:tl da República do Drasil scr:i. administrado por uma
Diretoria de 4 (quatro> membros, um dos quais será o Presid.,nte, escolhidos pc:lo
Conselho Monct:'Lrio Nacional dentre seus -inentbros mencionados no inciso lV, do
arti~:o 6", desta Lei.
§ 1• O Presidente do l'lanco Central da. República do Brasil será substituído
pelo Diretor que o Conselho Monetário Nacional design:u.
§ 2" O término do mand:lto, a renúncia ou a pel:da ela qu:llidade de memb~o
do Conselbo Monetário Nncion:u determinam, igualmente, a perda da fUtlÇito c.:
Diretor do Bancu Cçntr:ü, tia 1'tcpúblico. do Bt·a~i.!..
Art. 15. O regimento interno do Banco Central da República do Bra:>il, n
que se re!cre o Inciso XXVII, do artigo 4", desta. .Lei, prcscrevc.:r:i as atl·ibo.!i:;(;r$
do Presidente e dos "Diretores e espcctnca1·á os casos que dependerão de dcllb~·
ração da Dlretori:l, a. qual será tomad:l por m::~ioria de votos, presentes nc n•1·
nlmo o Presidente ou seu substituto eventual e dois outros Dirctores, cabendo no
Presidente também o vot(! de qualidade.
Parágr:t!o 1."u1ico. A ·Dirctoria se reunirá, ordinàriamente, uma vez por semana, e, extraordinàriamcnte, sempre que necessário, por convoco.çiio do Prcsi·
dente ou a requerimento de, pelo menos, dois de seus membros.
Art. lG. Ccinsiltuem receit:J. do Danco Central <ia República <io Brasil:
I - juros du redescontas de empréstimos e cie outras aplicações de seus re·
cursos;
·
·
II - resultndo das operações de câmbio, de compr:t e vend:l de ouro c quais·
quer outras operações;
·
·
III - produto d:t arrecadação d:1 tal'..., de !iscalização, p:evista. nest:l Lc;:
IV - receita~ eventuais, inclusive multa e mor:~., aplieadns por !úrça cio ui•·
posto n:1 le~:lsl:u;ão em viç:or.
~ 1• A pm-Ur do cxcrcicio de 1965, a taxa :mual de fiscalização será. devida
semestralmente, devendo ser paga até 30 de abril e :n de 0\t~ubro de cncln. ano e
.Passar;i a ser recolhida dirct:lmcnte ao Banco Central da Republica do Bra!;:l, pela
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i:~rnm que C::ste est:tbclccer, e a ela !icam sujeitas tódas as instituiçücs fin'lnc.::il"::s
referidas no artigo 17 desta Lei.
s 2·• A taxa de !iscnlização será cob:-ada nté 0,5/1.000 Cmeio por mill !'Õbre
o mõntantc global do p:tsslvo das instituiçücs Cinnncei1 as, exclusive o de compcn·
s11çf•o \'criCic:1do no ültinw balanço do uno anterior.
li 3' D••ntro do limite dP que tr:1ta o parágrn!o ante1·ior, o Conselho Monc!:!·
rio Nncional hxaroi, anunlmcntc, a taxn do !iscnli:mçiu~. tl!ndo cm vista coerir, jt:n·
t:mu:nlc com as outr,· -. rc::dt:.s pr~vistas, a dc:spe.sa do Banco Centrnl d~ R_lipú·
b!k;• do 1\rasil, lcvm--.. mn consiclllmçüu o. nnlurcz:\ dns il)stilufçõt•s fin:uu:••m;:;.

(:Al'l'I'ULO 1\.'

U:L'i

lnslitu;~i>••s

l•'ina.lcdra:;

SEÇAO 1
Da car:1çlc1·i:r.açau u :oubu1·diua~ão

A_rt. 17. Conside~m-~e. inslit~li~'õ"'s tinanc~iras, para os cCL-ito.~ da ll•gi::l:i:}t;>
cm v1gor, as pessoas JUrsUicas publicas ou privadas, <!Utl Wllh:lm <'ouso aüvici:.d.::
principal ou nccssciria a coklta, i.ntcrnil:dia.,;ilo ou apl11:aliiiio LIC ,·ccursus íimmci:'i·
ros próprios ou du t~:rceiro:>, cm m,oc,la. llilciOn:~l ou estr:.mgcira, e a custódia lle
YiliOl' de propriedade do terceiros.
!'arácra!o único. P:l.ro. os efeitos desta Lei e da legi:>lação cm vigor, equipa·
ram-se às instituições !inancoil".lS us pesscas !isicns quu c~..:rçillll qual,1ucr dôL!i
atividades r.:!11ridas neste artigo, de !cmnu... perman.:me uu cwntual.
Art. 18. As institulçües !in:mccii·as .sbmcnte pude1·ão 1unciou:~r no pais mediante prévia autorização do D:LOco Ccnh·al da Republica do Brasil ou dccr~~lo do
Poder 1::..'\:ecutivo, quando !o1·em c:>Lran~cu·as.
!i 1• Além dos estabelecimentos banclirios o!lclnlS ou privados, das sociedades
do crédito, !in::lnciamenlo e invcstimento11, das caixas econúmicas e da:> coopcml·
tivas de credito ou 3 seç;ão. de crédito da.o cooperativas que n t~nllam, la1>1uo.im se
sub<orclinam üs disposições o disciplina de:ota Lt=i no quu íür llJJlicávul, as lJüls:.s de
valõrcs. companhi:ls do seguros a do: C<tpitaliz:u,;ão, as soócd:-~clcs que eh:! umn
distrilJuiçüo dtl p1·ilmios em .imóveis, mo.~rt·adori:~:> ou dinllciru, 11U·dü•nt.: sort<'i<>
de títulos de sua e1nissf•O ou pür qualquer Contl:L, u as pc:>s.,a..; Cisici>s ou JUI"i<lic::s
que cxe1·çam, por .coma própt"Íl\ ou elo.~ lllrccirolõ, :~tividadc l'CI:I<:iotlaJ:i com a ''0111•
pra c venda. de açõcs· e outros quaisquc:r titulas, r<'alizllndo nus m~:rcadus 1imm·
ceiros e de capitais operações ou serviços de nalurc:ta uos cxcc.:utauos tlclus insti·
tuiçõcs financeiras.
·
·
!i 2" O Bnnco Central da República do llrasil, no excrcicio d:J. íiscali~u~r1o que
lhe compt!Le, regulará os condiçõ~s de concorrC:nclu entJ·c Instituições 1in:mccir:1s,
coibindo-lhes ós abu.oos com a :~.plicsçiio da pen~ (Vetado> nos wnnos desta Lt:i.
§ 3'" Dependerão de prévia. autoriz.'\çiio do Banco Cc:ntml da R~públicn do
Brasil as campanhas destinadas à colctn de recur:oos do plillllco, praticada.s por
pcssu.1s !isicas ou juriulca.'i abrangidas neste nrti::o. salvo para subscrição llllbllcn
do nçõcs, nos tllrmos da lei da:> sociedades por açües.
SEÇAO II
no Banco llo U1·asil S. A.

Art. 13. Ao Banco do Brasil S • .'\. compLJtirá prccipunm<'nto, sob a supervisão
do C<•r..sclho Monct:il·io Nacion.'\1 e como illStrumento de execução da polilica cre·
diticia e íin:mceira do Governo Fedcl'lll:
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I - na qualidade de A~ente Financeiro do Tesomo Nacional, sc1~ pn•jui?.o de
outrns !unções que lhe venl1am :J. .sur :ltribllitias c rassalvaCio o disposto r.o nrtitto
a·. c!.'\ Lei n. 1.6~8 ( • , • de 20 de j unl\0 de l!l5:l:
::11 receber, a cr~dito do 'l'csouro Nacional, ns importimrias provcni.-ntcs d:l
::rrec:lda.;ão de tributos ou ~·~nd:l.s 11:~1·ais c :lincln o Pl'oduto elas •l}lCr:I.;;O:ws dll
que trat:~o o arti&:o -19, d~sta Lei;
bl renli~r os pag:uncntus e suprimentos nccc~;s:irius il mc.:cuçiio do Orç:l·
menta Geral da União e leis complcmcula.·cs que !he CorL'lll t:·nru;mitiüas t)(•lo !-iii·
nist.;'rio d:J. F:lzencla, us qu:tis não podc1·fLu C)(ccdcr o :nonl:mtc f,lobal dos rcct\rsos
a ~u·· se 1·crcre a lct1·a antc1·ior, vcciadn n conccssJio, p.:!lo I.lanco, de créditos de
õtUil!Qucr natureza ao Tesou1·o Nacional;
c 1 conceder aval, !lança c outras ~:mmtiM, consoante cxpr•1SS3 autorização

leii-~1;

dI Bdqui1·ir e tlnanciur estoquas de produc;ãb cxpo\·túvl');
el executar a politica de preços mínimos dos proc\utos agropastoris;
· !l ser :ogcn:te png:~dor c r~.:!bcclor forn do pais;
.~ 1 exccul:1r o aWrvi~'l.l cl:l diviüa pl.l)lil'll o:unsoli,i:lda;
I! - C<.)ll10 prim:il):\1 I:XL'C:UtO!' dus $Cl'Vi{:CS bancárioS <.l~ ir:t~t:Í~S(; c1u C.)\' ~ri ,;J
~\7r:~l•. indu:.!v~: sw '\UI<U'Lilli~IS, rc..:c~..:r lltl ""llú::;Lo, c',ll:l c~;cltt.-.ivid.:.ic, :l'> 11. ...
pont\nhac.Ld:.:~ d~

q1
J.tcl' crn.!d~dl.:i ll!dcr~us, Cí.)ln~):c~udl.nclo a.s :t.·p:al!•··..;c·s \:u
t.Jd<l:> o:s mini::;!L'rw....1vis c n!i!il:ut.:s, iusLitulc;6cs de pN'iidO:"ci:.: u .-ut:·as ::uto.:·
quias, co1ni::.::;õcs, úcpartam~:nto:;, cnt1datles cm rc::imc e::1,::ci:11 cic a..t:uit,istl·::··:,o
c quaisquer :p.:sso<IS !isi::u::; ou jw·idicas rcsponsliveis por adianiamcnto~. :cs~ai·
vados o disposto no li ;;• dtiste arLi~,:o, as esccções prev1stas em lei ou c:lsos ...,..,~
ciai;;, cxprcl>samenLe autoriz::dos pc!o Conselho Monetário Nacioua.l; :.>or p:-c.:pc;;'.l
do ll:t.r..co Central ela R<:!lúblic<l do B1·~:;il;
··
li! - arrecadar os depósitos voluntários d:l.S il'1stituiçóes !inano:eiras de 'l<lil
trata o inciso li!, do artigo lO, desta Lei, escriturando as· respectivas co;·,t~;
IV - executar os se1-viços de compensação de cheques e outros papé;::;
V - receber, com el«:lusividade, os dcpósite! ·de· que· trauim! os :~rli:::os ~;ll,
.itclll 3·, do Decr~to·Lei n. 2.G!!7 ( •), de 2<: de setembro de l9·10, o t··;cl<l ].)c:cl·:.:tv·l.d

n. 5.956 l ~ '· de 1" de novembro de 1943, r~::ssa.lv:.do o disposto no '!lrti&o 21, d:::iL\L
Lei;
·
VI - realizar, por conta. pt·ópria operações de compra c vend:l. de moeda es·
lr:mgeira e, por conta do llanco Central d:l. República cio B~asil, nas corldiçõ~s
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;
1
VII - realizar reccbin1entos ou pagamentos e outros serviços :!e !nte:éssc do
Banco Central da República do Brasil, mediante contraLação na íorma do artil!O
13, desta Lei;
VIU - dar execução à politico. de comércio exterior l Vetado>:
IX :- !innnclar- a aquisição e inst::llaçüo _da pequena e mtidi:l. propriedade ru·
ral, nos têrmos da legislação que regular a materia;
X - !inanclar as ativid:tdcs industriais e rurais, estas com o favorecimento referido no artigo 4", inciso IX, e artigo 53, desta Lei;
·
XI - diíundir c oricnt:tr o crédito, inclusive as atividndes comcrcia.is suplt.'ment:mdo a ução da rêde bancária:
a> no !inancinmcnto das atividadcs econOmicas, atendendo às necessidades
crcditicias das diferentes regiões do pais;
b) no !inunci:uncnto d:ls exporto.çúcs e importacões.
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§ 1" O Conselho Monet:.i.rlo Nacionnl assegurará recursos especllicos qmt pO'l·
sibilitcm ao Banco do Brasil S. A., sob adequada. remuneração, o atendimento de:;
encargos previstos nesta Lei.
§ 2• Do mont:.nte global dos depósitos arrecadados, na !arma do inciso IH
dêstc at·tigo, o Banco do Brasil S. A. colocará à. àisposição do Banco Cent~al da.
Republica do Brasil, observadas as normas que forem estabelcc!d:ls pelo ('!jnseU:o
Monetário .Nacional, a p:trcela que exceder as necessidades normais ac nlO\"ilr..om·
tação das contas t·espectivns, em !unção dos serviços aludidos no inciso IV dts.o3
artigo.
·
§ 3• Os encargos rcrerido~o~ no inciso I, deste artigo, serão objeto de cor,tr.\·
taçã.) entre o Banco do Brasil S. A. e a t:nião Federal, esta representada pelo Mi·
nist:-o da l'azcnda.
§ <t• O B:mco do Dt·asil S. A. prcstnr:1 no Banco Centr:1l !la R.:pública uo
Brasil tüdas as tn!ormações por êste julgadas necessãrlas para a exata :::r.~cu~::.o
desta Lei.
·
§ s· Os depósitos de que tratn o inciso II deste o.rti!tO, também poder:io sr::
feitos no.s Caixas Ecunômicas li'edcrais, nos limites c condições tix:~d~.>s pelo Co.1•
,!!Clho Mc.r.ctário. Nacional.
Art. !!O. O Banco do Brasil S. A. e o Banco Central da República do. Br~$il
elaborarão cm conjunto, o pro~rama global de aplicações e recursos do pr1mell'u,
para íins de inclusão nos orçamentos monetários de que trata o inciso III, do nt··
tigo 4" desta Lei.
Art. 21. O Presidente e os Diretorcs do- Banco do Brasa S. A. elevarão ser pes·
sons de reputação Uib:W- e notórih cc.pacidacle.

·

.~li 1"

:-;it.:e,~lc

A numc:u;ão l.lo

cia. l!\!püi.Jlil:a.

l'r.:,.k\~;;nl<·

do n.uwo uo nn..~ll

UilÚ~ •t.l-ll"(J\":~c;üo

c.io

~~:!~ado l·'!~.!..lcral

~

A. li<'l';'' !dl:1 pelo

1'1'<1•

li :!• As substiluiçõ~:> cvcnLuais do l"l'Osidcnle d~> B:u.:.;o do Bnu;il S. A. r.ão
poderão exccclcr o prazo de :lO (trinla) dias Cl.llllit(:utivos, .sem que o i'l't.'S~
da. P.epública submeta ao Senado Fi!deral o noml# do subsLitut~.>;
/•·•§ 3'• (Vct:ldo).
§ 4" (Vetado).
SEÇAO III
Das ÜlStituições í.Ül!lllco:iras llúblic:l:ll
Art. 22. As instituições. financeiras públic.'lS ~o órgãos auXiliares da execuçii.o
da politica de crédito do GovO:mo I·\:clero~l.
li 1· O Conselho. Mom:t:irio Nacional rcgul:<rá ns ativiü:1dcs, c:1pncicl:ldo: c mo·
(!aliá:uic operacional~; das inslituiçih~s !imutc.:im~'i fiÚIJlious r..:u"rai:;, quu üct:cr:io
:;ul.lmetcr à nprovac;'.1o d:lquclc úrt:i•o. c~.>m a pl'i~.>ridauc pot· O:l<l prc:;cdla, seus 1)1'0•
::ruma:> dt: recursos c aplicaçücs, llc !om\1!. que se ajustem à politica de cr.ldilo
do Gov~mo FederaL
§ 2• A escolha. dos Diretores ou Administradores das instituiç~s !1rn\llr.ciras
públicn,<; !cdera1s o a nomeação dos respectivos Presidentes c dcsicn:\çãer dos substilutos obserwriio o disposto no arlifiO 21, p:u·:let·a!os 1.. e 2", desta Ll.•i.
§ 3• A atua~.r"iio das tnstiluiçOcs !tna11ceiras públicas surá coordenuu:r. ncos têr·
mos do nrticl) 4" dcs1.a Lei.
Art. 23. O Banco Nacional do Ues::nvolvimcnlo Económico ó o principal tns·
trumcnto de execução de polil.ica de invl.!stimentos do Govümo Fcclural, nos t~r·
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mus cl:ls Lois ns. l.G211, de 20 de junho de 1952 e 2.!173 ( • ,, ele :.!G <I<: nuv.::mL;t·o de
ll).';6.

Art. 24. As instituições íinnncciros públicas não !ecle1·als !ic:1m suj,·ft~ n.~ lli:a·
rel11tivas às insLituiçúes !in:•ncciras privadas, assu~w·ad:lo a ruruUl ele consLhuir,;üo das existentes na data da t>ublicaçiio ck.-sta Lei.
Par:igro!o único; As CaL~s Econümieas Estauuals equip:u·am·se no que t'OU·
llL:r, à:i Caix:IS Econümicas 1-'ederais, p:u-a os e!~Uos da le~islaçf1o em vigor, cst:-.n·
<!o isenw do recolhimento a que se 1·cícre o arti.:o 4··. inciso XIV. e !1. Luxa l.lu !is·
cai izaçiio, mencion:W:!. no artigo 16, d.:sta Lei.
}:tOsiçücs

D~

SEÇÃO IV
instiLuiçú••s lW.ancl.'irnll

prh·ad:1~

Art. 25. As instituiçües !inancci(as privad.'\s, cxceto as cooperativas d.: cré·
dito, constituir-se-ão imicamente sob a !orma de sociedade anüuima, com 11 tota·
lid:lde de seu capitr.l representado por açõe~ nominativas.
Art. 26. O cnpital iniclnl dns instituições financeiros públicas c tn·ivad!IS se1·á
.sen1pre realizado em mo~o'Cia ·corNnh•.
I Art. 27. Na. subscrição do capital inicial e n:1. ele seus numemos l.'m mocc!a
,~orrL'llt~. scni e:ti1:idn 110 nto u \'cali~.ac;f•o do:, pclo nwnos r.n•·u <dnql\•'nta pur
ccutol ao mont:mrr.: subs.:riLu.
t; J• As qu:mti:ts ,·cccbic.l.'\s do,;, :.ubscritores de açücs serãol rl.'colhidas na pra·
zo <lu 5 <cinco) c.!ias, conL:J.dos clu re<,r.:lJimÍ!nto, ao Banco C:~>nlral d:1 ltcp:llllica do
Br:L'lil, poll'lllnnccendo incli:;poniv~is ntt.!. a solução do respectivo pt·ocr.:s!lo.
§ 2" O remunescL.'ntc do capital subscrito, inicial ou ~lumt:nlo.do, cm moeda
corrente, Clever~i. ser imegralizado dcr.t1·o de um ano d:J. ct~\ta du soluçf;o d•> rc>~·
pc.>c:ti\'0 processo •
.\rt. 28. Os aumentos de c:~pital que r.ão !orem. rL.'aUz:~ucis cm mtwcin cortlmle, pc:.derão d<Jcorrcr da incorpor.wf•o di! rc{ervas, 'sc1~undo ·noruto.s c>:p.:>did:..s
Pl·!o Conselho ll.functtil'io Nm:ional, c da rctwalinc:ão da parcelo\ dos bens tlo ativo
imnllilizado. representado por imówis ele uso e instahl~;ôcs, np\ie:;.do:. no caso,
l~Otno
limite m:i."inw, os índices !L"ndos Plllo Conselho Na~,al
uo E.:onon.ia.
.
.
.
At t. !!1J.

o~\s lu~UL\Ih._'Ü&~:i !Uhuu:,•h'lL!I. }.iz ,\·;,,r.!u!:lo tl~.:\l~t·t"~u ntJlll'·U',

rJ•.: l):·..t .. ~ 1·t'·t~t~ 11 a

m"iu nlJ.·nu~ li<: &U%
'nqü~·nla j)ill' ccnLOl Clr;:. tlcp . bitos au ~;ul.>lir;u lllW a•c<Jlh_.:
l'l:tll, na t·csp~ctiva
ii!ade 1-·eaerada. ou Territoria.
$
§ 1·· O COIL~t:lho Monet:lt·io N.:.r.:ional pQd.::r:i, ..:m casos cspcciuis, ::..uml•ir -:''.1"
o pr.:s·ccnLual l'efcl'iuo ncst•• urtiga seja aplicado em cada Esto.tio e 'l'.:s·:-iLú:·io ;;o.
laaazn.,nt~ ou po1· g1·upos lle Estudos o 'l"et·rttc.irios componentes da m\:Sn:o. rcgiãu

~~:co·econõmica.

,

~ 2·· As agencias ou filiais dus instituições financeiras, scdiadàs c~ mu!'ill:i·
pio:. que não o aa matriz, publicad.i.o, anualmer.te, no principal órgão da 'impl'.:nsa
local, ou mex1:;tinuo r.:sta, aftxari•o no easfício aas m'-smas, boletins assinal:.náo
o volume dos dcpósitos e das aplicaçües localmente o!ietuadas.
Art. 30. As institui~õcs nnauceiras de direito privado, e~c.:ta as de im·:?s~i·
mcmo, só poucriio participar Cle capit:ll de qu:Lisquc:r sociL.·WLCL':s com 1>révia aut.-•·
riza<:i•o uo :&l:mco <.:entrai da l~cpublica clu Jlrasil, solidtad:l. ju~!-il•c~·'lammstc c
couc~t.üda exprcss:nncntc, 1'•-'ssa!v:lclO:> os ·CIIl>OS (iO c;:.~·anLtõl. au r.uuli.::ri•;r.o, n:..~
cundir;oc:; que iorem esLabclccidas, em car:i.ter gur.u, pelo Cun~i:Ulu Monel.àno
N uc1onal.
--
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Parágrn!o único. LVetado).
. Art. :11. As instituiçücs íinanceiras levantarão balanços gerais a 30 de junhu
e 31 ele dezembro ele cr.da ano, obri:;uLàriameme, com ob~>en·ancia da.'> rc::•·as con·
t~beis cstabeleciclas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 32•. As instituições financeiras públicas dc:verão comunicar no X::mcu
Cent rui da Rupublica Cio l.:i'asil a ncmu:açao ou a c!cic;r.o du dir~:tor~s c mumt•rü~
de órJ:iLO!I consultivos, !iscais u S(:lllCihantus, no pr:&zo do 15 d ..'IS àa data eh: :sa:•
ocorri:ncin.
Art. :13. As inst!Luic;úcs íinanceiras privadas dcvcrii.o comunicar no Ban<:o
Central ela ltepública do Drn:sil os atos relativus à cluição de ciin:lorcs c ;~Jcn:bru~;
du ór~:ãos coru;ultivos, !is!.!:Us e :sem~lhantes, no praU~ de 15 dias de sua ocr;I n:•..
ela, da acúrdo cum o estabelecido no artigo 10, mciso X, desta Lt:i.
§ 1" O Danco Central da República elo Brasil, no prazo máximo ci•l CO 1'IC'S·
senta) dias, decidirá aceitar ou recusar o nome do eleito, que nüu atendcr às <.on·
diçües a que se; rc!cre o artigo· 10, inciso X, desta Lei.
§ 2· A posse do eleito dependerá ela aceitaçii.o a que se re!erc o p:lroigr.l(O
anterior.
~ a·· O!erccida lntL'gralmente a d11cumentação prevista nas normas re!ericl:.;
· no anigo 10, Inciso X, desta Lei, e dc:corri<.lo, sem m:mifest:\C,;üe:s do Dane.:. C<·~:•
trai· da República elo Drasil, o prazo mencionado no § l" dC::ste artigo, ent.:m.lc:r·St:·;o
não ter havido recusa à posse.
·
.
Art. :;4, É vedado às instituições financeiras conceder empréstimos ou lldi::.n:
tamentos:
I - a seus cliretores c membros dos conselhos consultivo ou administrativo,
!iscais o semelh.,ntes, bem cume aos respectivos cônjuges;
II - nos parentes, até 2· grau, das pessoas a que se re!ere o inciso a1~t1.:rior;
III - lls pessoas tisicas ou jurídico:~s que participem de seu capital, com r:1:-.i:<
dL' IO'!o lckz )lOl' centO), salvo 11\ltOI'Í~:l(;UO CSJII.:(:ifica <.lo :i~anco C~ntral Ja l!~;l(\·
bli!.!:l do Uras1l, cm c:1dn caso, quamlo su tratar de oper:u:õcs l.a~tl'cacbs j)(>l' ..:. I·
tos I.!Omc•·!.!iais r(•sult:mtcs ele transaçiiés du compra e v~:nL111 uu p~rlh<H' de n·~·r.:::·
darias, cm limites que Corem fixados pelo Conselho Mon~:t:;rio !\acionnl, o?:n ,·::·
r:itur geral;
.
IV - as pessoas 'jurídicas de' cujr c::pltal pnrtlcipcm, cc.m mais da 10•~ l(,k.!
por ccntoJ;
V - as pessoas juridlcall de cujo capit:il participem cum rna!s de !O~. (u;,z
por ccntC•l. quaio;quCL' dos Girctorcs ou adwini:.tmuore~ c!n próprm instilaiç.:i.» !i·
n:mccira, bem cumo seus cõnju:;es e r<:spcclivos pai'CJlt~:s, a:t: o 2" grau. ·
§ 1" A ln!raçr1o no disposto no inciso I, cléste artigo, constítui crimt· e su]<.'i·
t:!rá os r1•sponsàvt~is pel::. trnnsgresslio à penn d~ reclusão de um a quatro a::lh,
aplicnndo-se, no CJI,lll-.."luber, o Có~li~o P.•nal e o Código de .Procel>SO p,·nal.
•
·) .!. . O dispu"to no inc:l~n IV tl•htu artlllO miu SC' aplica its inslitulç(JI.!s Un:.m·
.oi:.:i:-. .s ;lUIJiicus.
Art. 35. :E: ycclado ainda às instituições !inanceirns:
I - emitir debêntures c partes benc!ici:irias;

II - adquirir bens imóveis não destinados &o próprio uso, salvo os l'I!Cf!bidos
cm liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa su1L1ção, caso cm que dc\·c:-ão
\'CI!cli:~los dentro elo prazo de um (1 J nno, a contar elo recebimento, .prorro!~:lvc'l
até du:.:s vêzc:s, a critério do Banco Central cll. República do I3r:tsil.
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Parã~rafo único. As instituições financeiros que não recebern depósitos, podm·:ro emitir debêntures, desde que prê\·iamcnte autorizados pelo Banco Central
da República do B:-asll, em cada caso.
·
Art. 3G. As institulç!ics iin:mce!J·:~,o; não poderf•o maQtcr apllcaçf.cs cm imti\'<:iS de uso próprio, que, somadas ao seu ::.tive e:n instalações. exccd:un o vulor
de ~u t'apital realizado e reservas livres.
Art. 37. As in~tituições financeiras, entldadcs e pessoas referidas nos artigos
17 c 18 desta Lei, bem como os corretores uc fundos públlco.s, !icnm ohrig:tdos
a rumc-ccr ao :Sanco Ce::tral da República do Bra;il, na rorma por ele detcnui·
n:~th, os c!r..:los ou L~formcs julgtt.do.o; necessários para o fiel desempenho du stms
lll rllltiÍ(:Ões.
Art. 3&. As instituiçoCs !inanceir:\5 conscrvariio sigilo em suas op~:r:tr,;ües ati·
V'oL'> e passivas e serviços pre!Otaclos.
§ 1· As· informações e esclarecimentos ordenndos pelo Poder Judiri:il'lo, prt'lltacius l'clo nnnco Cer.tr:ll dn Rtop(tblica do 13r:tsll ou )lt!la.'l instituir;üc:; íhmucdms,
c a cxibi<:fi.'J de livros c ~locumentos cm Juizo, se rt'vestirão sempre <lo nwsm., ca·
r ..t,,r ~i:,:ilo!:O, só poc.lcn<!o n eles ter :tt-csso as partes legitimas n.'\ causn. que di:Ies
·não poderão sc:vir·se parn !ins estr::nllos ;, mesma.
§ z· O Banco Central da Rup\Lblicl\ do Brasil e as instituiçõus riuanceints pú.·
bllcas prestarão ln!ormaçües no Poder Legislativo, podendo, h:l.\'cndo relcv;:nlcs
. tn''livos, solicit:~or sejam m:~ontidas em n•servn ou sigilo.
'! 3• As Comissões Parlamentares de_ Inquérito, no e:<t"rclcio da competi-nela
<.'tln•tituclonal e lc~al de ampla investigaç:Lo turLigo 53 da Constitui(,'fio Ft:de1·:.1 e
l.t:i n. 1.579 (•), cie 13 de março de 195:!1, obLcr:ío. as ln!ormaçõ~:s que m·cC·!Osit:m•nl
.d:., insLituiçücs !innncuiros, inclusive alrav<is do Banco Central d:t l·:t•püblic:' do·
D•a'iil..
·
!i 4• Os pedidos ele informações n que se rcrurem os li§ ·2" e 3", ucste artir.o,·
tkn·:·.'•o ser aprovados pelo Plenário da Ciimara dos D(!putados ou do Senacic• 1-'c·
dr:ral e, quando se trntnr de Comissão Parlamentar ele lnquéritu, pela maioria
absaluta de seus membros.
~ s• Os agentes .fiscnis .tributários do :I.Iinist6rio da Fazenda e elos Estados
sl.r.K:tte pode!":Oo preceder a exanles de documentos, livros e rcgislros ele cont:ls
de 6cpósitos, quando houver processo inslaurndo e os mesmos !ot-cm considerados
indh:pcusál{cis pela aulOJ'ici:1cle competente.
~ 6' O dispÓsto no par:igr:t(O :~ntct·ior so apli~:a i:!.Ualmcntc 1\ prcstm::io de
cM·!:orr<;imcntos e in!ormcs pcl:1s in~tiluiçúcll !itmncclra.; à!' nutul'itladt·s íi><('ais,
tk':c·ndu sempre estas e os cx:tmes set'<•tn conscrv:•dos cm sl1:lio, não pudendo ser
t:li:.t~cdos senão rc!:C'rvnU:!.menh.•.
li ·7· A quebra tio sigilo de (J.ue tmtn f.:-tc arti::o constitui crimt• c :;;nj~·il:& ,,s
r•·spnns:iv..ts à pcri:l de: re~:Ju~iio, de um :1 qnalro nno:s, :•plit•:mdo·sc, no que l'OU·
t'!'r, o Código P.::nal e o C6di:.:o de Prucesso Penal, sem prc.:jul7.o de cnt n\s l:::lll·
tu":. c:~bi\•eis.
.
.. _Arl. 3!1. Aplicam·:;e !Is ln!:tituiçücs nnnncl'irw; t•strangcira,;, cm !uncion:um·n··
to lN I qu~ \'Cnltam a se instnlar no pais, cs dispu:;içücs d:l. t>re:;cntc Lei. sem p1 cJnim cl.'ts que r.c contí'm na lt•gislnção vln<'nle.
. Art. 40. A:; cuopcr:lliVllS dt: crétlitll nfw \>Ollc•-~•u COLlccdcr empr•!~:t imos ~~~·
uí:r, :o seus cocpelallos cotn m:1is d1: :l!l <ll..!!i de im;c~·içfto.
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l'nrti:~mCo único. A:Jlica·~t: üs scçõcs til: r~nidito d:..:o coopllraUvas de qu:•ht\a"l"
tipo o di\;po:oto nc~<t · ·:·tl;,:o.
.
~
Art. 41." Nf1o l:•
msidcrmn como sendo operações de sc~õcs d<J t'rGutt o a·>
vend;1s a p1·azo re:lli~ad::u; pelas coop~mtivus a~:ro;Jastoris n. sc:.tS associ:lclo:;, ~
l.lcms e produtos dc:oLinacios às suas at.ividadcs económicas.
·

C•\P!TULO V
. Das ll\'nalidadcs
Art. 42. O artigo 2", da Lei n. l.8C8 (•), de 7 ele janeiro Cl.e 1953, terá u sc:;o.~lt~
te red:lção:
. "Art.· 2• Os tl.iretores e ~~crentes das Instituições Cinuncclr:~s r:::spcmd,•m
solidàrlamcntc pela~ obrigações assumidas pelas mesmas' êuran~ 1u:1. ;~('~··
tão, ntó q~c elas se cumpr~.
,
I'ar.igr~ro único. Havendo prejuizos, a. respousalJilidac!e solid::.ria s.:
circunscrcvl.'rá ao respectivo montante".
·
Art. 43. O responsli.vcl pela instituiç~o financeira. que autori:mr a concessr:o
de empréstimo ou adiantamento vr.daclo nesta Lei, se o fato não conslilulr <Jrilm·,
Cicar:i sujeito, sem prcjuizo das sanc;ões administrativas ou civi-> calJivt'is; à lllU!t ••.
igual ao dübro do valor do empréstimo ou adi:mtamr.nto conc:edido, cujo proccss:\·
mento obedecerá, no que couber, ao disposto no a1·tigo 44, desta Lei.
Art. 44. As infrações nos dispositivos dcsta Lei sujeitam as inslituit;ót'i fi.
nanceiras, ~cus àh·t·lorcs, membros d•! conselhos ~ldministrativo::;, · !is,·:ü:; ;; S•"l:1c·
lhanlcs, c !;Crentes, às seguintes pcnaliuadtls, sem pr<ljlli:.lo de outras c:;l::ilclc.:kin~
na legislação vigente:
I - advertência;
II - multa pccuni:\rin variável;
III - suspensão do exercício de r.argos;
IV - Inabilitação temporária. ou permanente pura o exercício de cargos de
direçüo na a.dmin!stn~ção ou gerência cm instituições !inancciras;
V - c:t~s:wão dll autorização de funcionamento das instituições !lnnnccin1~
públicas, .cxceto as federais, ou privad<ls;
VII - reclt\SÚO, nos tê.rmos dos arligos 31 33, dest:i Lei.
VII - reclusão, nos ti!rmos dos artigos 34 e 33, desta Lei.
§ 1• A pena de odvcrtencla ::lerá nplicada pela inobservüncin da!> di.!'posi~·~·~
constantes da lcgisl::wão em vigor ,rc~salvadas :lS ::;anções nela previstas, ::;t'ntia
cabível t:11:1bém nos casos de fornecimento de inf0rmaçcies inexntas, de es.:-1·ilur•1·
ção n::mtich~ em atraso ou proces:;ada. em desacürdo com as norm:lS expeàiéas ú.:
conformidade com o artigo 4•, inciso XII, desta. Lei.
§ 2"' As multas serão apllc:l<.l:'ls atê 201) (duzentas) vêzes o maio~ sahirio-mini·
mo vigente no pnis, sempre que as inslituiçõ('s financeiras, por r.e,:li:;ência oLl
dolo:
al udvertid;1s por irrct:nlaridadcs que tenham sido prnlic;\das, 9-L•ixmcm tl~
snná·las no prazo que lhes fúr nsslnalado poio Dunco Central da RcpúlJiica Lio

e

l3rusil;

b 1 infringirem n:: dispcsiçõcs desta l.ci relativas no caplt.:\1, funcloG dl' rn;,•r·
vn, encaixe. rceolhilncJltos compulsc">rlos, taxa de !im:aliza~·:io, scrvi~os c op~r:l·
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çüC's, r::!o alcnclimcnLo no disposto nos artigo:; 27 e 33, incl::sivc as vcd:.:tns r.o:.
nrtii!OS 34 (incisos II 11 V), 35 a 40 desta L<!i, c abusos úc concorréncin (al·ti;;o 1;:,

§ !l");

c> opuscrcrn embaraço à !isculir.açãt• elo I!:mco Central •ln República elo

Brasil.

§ 3"' All multa-; c·ominadas nc::tc urt11:o serão pal!aS mrcli:mtc rccolhimcr.to
ao B:.nco Cmtml dn HP;n\blicn do DrasU, dentro <lo J>ra·w d.: 15 (quln;..: 1 dins, l"C.Ill·
lndos l.lo l·cccl.limcnto c!a_ rcspccLiv\1 notmcaçãu, l'l.:ssal\'ado o disposto no § s·· d".,h:
,o c: serr..o c.:ubrm.laa judicla.lmcnll:, cum u uc~'-'schur
•. mora tlt• t•:;. 1nm ~
.01 no ml:s, contada da d:u:~ da ~\flllc:u;üo ela. mu!L.
:ando n~u• torum li .
as naquc:lc pru?.o;
'
§ 4" As pena.o; re!criclas nos incisos III c IV, d(•stc arti~:o. sc:·ão ap!ic·::.d ~
(il1:llldo forem veriricadas in!raçOcl> :.:r:1vcs na condução dos iutl•I"ÜS$<!" ela inst•
tui.;üo· !immcclra ou qu:mdo da reincldí=ncia cspcci!ica, de\·idamcnte cnrncLcl"izJ.d:\
lcm tr:ms~ressó~ anteriormente pur:ld..1.s ct11n multa.
!i s• As penas referidas no!! lncl~os li, III e IV dé:>tc arti~o !terno aplit~óld:ts
pelo Banco C~ntral r.ln Republica cio !:lrasil admitido rccurlÕo, com t•Ccilo suspt•n·
_o;ivo, ao CO::llÕ(lho !\-lOiletário Nacicnal, interposto dentro de 15 clius, cu.otatlo:c, do
a·cccbimcnto da notiiicação.
§ 6' t; vcd:!.dll qualquer participação en1 multas, as quai~ scrfto tccolhidns
inter.rnlmente ::o Banco Central da Uepública do Brasil.
!i 7" Qunisqucr pcs.~oas físicas ou jurídicas que atucm como insUtuic;ãc nnanccira, sem estar devidamente nutoriznd;ts pelo Dr.nco Centt~tl da T:.•·pllhlica
t!o Brasil, ncam sujeit.'l.S à multa referida. neste arti~,;o c deten\fiO de 1 a 2 :.nos,
1ic:uldo a. esta sujeitos, quando pessoa ju1·idica, seus din•torcs e administrudoics.
§ a- No exercicio d:t flsealiz::,ão prevista no art!::o 10, mci~o Vlii, desta Lei,
n Banco Central da _pepúbllca do Brasil poderit ex!gir das lnstituir;õcs fim\ncci·
ra.; ou das pessoas CISicas ott jurlclicas, indusivc as rcrcricl.as no pa1·:í::mfo ante·.
J"ior, a cxabição a funcionários seus. e~qm.>ssamcnte c•·edt•nci:tdo;;, de documcntot',
J.~o'lpéis e livros de I."ZCriturr.ção, considerando-se a nl'r,nliva de ntl."r:ciim!!nLo l"nmo
t•anlJarnço à fiscaliz:u;ão, sujeitos à pena dl' multa, prc\'i~ta no li z· cléstt~ arti~o:o,
~cm prejuízo de out.:ns mcd_idas c s:mçõcs cabíveis.
§ g• A pcn."l de cnss:aA;iiQ, rcrerid:í no inciso V. deste arti:;:o, será aplicada pcio
Conse:lho Monet:irio Nacional, por proposta do Eanco CC'ntral da Repúbliea do
rfrasil, nos casos de rcinçidênt;.in cspccí!ica de lníraçõcs anteriormente ptmidas
com as penas previstas nos incisos III e IV, deste artigo.
Art. 45.! /Is Instituições rinanccirns públicas nf1o federais c as privnct::.s t•stão
S!ljella.o;, nos tilrmos dn lc~:lslação \"!gente, i( intcrvcnç~io cl"ctuada pdo Banco Ct.!n·
1ral dn IteP,tibllca do Br:tsll ou à liquid:.tção extrajudicí:tl.
Par.:igdfo \mico. A p:utir da vl:,:cnci:l desta Lei, :ts lnsutulçõcs de. qu~ lrata
i'sle artigo 'não podcriío imtlctrar l"oncordab.

CAP1TULO VI
Disposições Gerais

Art. 46. Ficnm trans!cridiiS :~s atribuic;õcs lcgois e rc::ul:unt>nt:trcs do Mlnis·
h'rlo da Fáz<..ncla r~lativamentc no lll('io circnlnntc. inclusive ns cxcrci<l:1s pl'la
Caixa de Amortlzn~:io paro o Con~.cl~o Monelãrio N:tcion:tl, e ( Vt't:tlttl I P<lra o
D:l!'.co C<-ntrnl dn República do BrJ.~il.
·
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Art. 474 Ser:i tr:msfer\dn à. l"t'!lpnn:mbllidmle do Tesouro Nacional, Jnctllante
Sf'tldo dr!initivamente incorporado no meio circullmtc, o montante
das cml~sõe:o; !citas por solicitação ela Carteira de Rudcsrontos do D<mco do Drasll
S. A. e dn Calx.'\ de Mobilizaçiio Danc:ir''~·
§ t• O \'alar coner.JJonder.lt? 11 enr.amn:tc;:ão scr:t dt>Siinadu il liqulda~·i10 das
r•:o;ponsnbillclndc5 fin:mcuirr.s de• 'ft•sum·n t·.;:u:iCiunl no n:uwn !ltl Blil:~il S. A., in·
•·J: ,.,! ..:• :IS decorrente:?.~ de opcra~üc:s th! cfm11>iu concluídas a h' r. tl<\l.n ela \'ir,o"uda
d<!sla Lei, mcclinntc nprovn~iio espr•t:ifícn do Pod.,r I.cr:isl:tti,vo, ao qual sr.n\ sub·
nultída n list.'\ cmnplcla dos débitos nssim umortb:aclo~.
!i :zo Para a liqulclnção rio !~!tido rcm:me~r.f'ntc da!' rr.spons:tllilld:ICles t\o Te·
souro Nnr.ion:ll, npó:~ a uncnmpnciio ehts emlss<ic:> utu:lis por !iOiirit:lC'foo dn C:~r·
tc•ir:l de P.(~dt?SCor.tos do Banro do Dra~il S. A. c tlu Cailln ele Uohili7~1<:l':n 1~:\!l·
t•::ri:l. o Pod~r J:x~·~utivo S\\bmel!!t':i ao f'nci,•J' r.c::;i:;lntlvo Jli'Ciposla •'SI'•'Cilicn, ln·
dicm::do os reC\trsos e os mrlus n<!t'c''~:irius a esse !im.
Art. 4!1. Cn•Jrlttir.lo.~ os :tCI"ríns fin:t:l•~•·ir·.~~ prr·visio~ nn arti!'•O a::t•·rlm·. :1 r••s·
l'.un~~.:Jtlí•lml':• ci" mocd:t cm t•ircula~iio p.::o ..mrú a sN do Dnncu CcaLI·:.l du Hc·
t>ncantpaçi~o.

: puulica elo BnlSiL
';. rt. 1!1. As O'' "''li~'Úl'M du cn1dltc:. da Unltin, !JOI' mttco.:tpm:!ln tlll r••cl'l.a r.•r.·,t·
mt:tft ria ou 11 cr
Jcr outro titulo tl\.'nt:·o dos hmllc~ IC'.'Pllnt:IILU nl:!o;·i;:m:.i ..;,
sõ~ te serão re.....:adas medl.:mte colocação de obrigaçõt:S, apólices ou i<:>irll::
d~, · suuro ~acional.
sf
-sQ"' ~ 1" A lei ele orr;nmeuto, nos termos do arti:;o '13, § 1•, inciso II, da ro'1~ti·
ttição F'edural, dctcrmiuar:í, QUmldO !ór O CIISO, a parcela do udi!I!Cit" que ;l•l<.c'l":i.
ser cobbrt:l pcln venda de titulos do Tesouro Nncionul diretamente 110 l3anco C.·n·
trai da Rcpl.'tblica do Drasil.
··
§ 2'' . O Danco Central da Rcptlbllca do Br:~sil medi:tnte autorizaqão do Con·
.>clho Monetário Nncional basead.'\ na lei orc;:amcntát·in do exercício,: poderá :·.~!·
quirir dir~lamcntc lctr:1s do Tesouro N::cional, .com. emissão de
. papcl·mocda.
.
!i 3" O Const•lho Monct:l.rio Nacional decidirá, u seu exclusive) crit.:!rio a uolltica de sustcntn~ão cm bôlsa ó:l cotaçiio dos títulos de emissão
.'Tcsouru Na·
cioual.
·· • i
!i 4" No caso de dcspc~s urgentes e inadiáveis do Govêrno Fcdltnt. a serem
ntt•ndidas mcdi:mte énl(lilo!i ·suplementares ou especiais, autorh:ados apüs a ll'i
do orc:amcnto, o Congresso Nacional dctct·min.'\r~i. cspecUic:~mcntc, os recursos a
serem utilizndos na coucrtura de tais despesas, estabelecendo, quando a situa·
çiio do Tesouro Nacional f(lr dcíiciUria, ·a discr!lnlnação prevista neste urti;;o.
§ 5" Na ocoJ·réncia das hipótr~cs cit:Jdas no parágrafo linico, do nrtigo 7,;,
da Ccnstituiç>\o Federal, o Presidente da República poderá determinar quc o Con·
s<:lho Monctt\rio N::ciunal, utr:wt:s do Dance Central· da R~púolica do nr,lsil, f:H;a
n aqulsic;:ão dc letr:u; do '1\•souro Nncion:JI com a emissão de papel·tnO<!tia até o
montante do cr6clito exlraordin:irio que tiver sido decret:tdo .
• & 6" O Presidente da República !:~.r:!. acompanhar a determinação :lo Com;:llho Monct:irio Nacional. mcncinnnd:~. no par:i:;:ra!o anterior, de cópia da rr.cM:".;:.:m
qu" dcvcr:i dirigir :lo Conr,resso Nacional, indicando os motivos que tomaram 111·
dispcn11:ivcis a umissão c solicilnncto a sua homologação.
§ 7• As letras elo Tl~souro Nacional. colocadas por anlccipaç5o de receita,
não pode1·iio ter wnc!tncntos posteriores a. 120 (C(;nto c vinte) dias do cm:crr~t·
mento do exercicio respectivo.
·
~ s·• .Até 15 ele marc;o elo ano seguinte, o Poc!cr Executivo em·iará mcnsa~;t•m
ao I'cdcr LCi:islulivo, prupcncto :1 !orma de liquidação da:.. letras do TCS•lu~·u N;:;.·
cional cmilid:ts nu excrdcio :mtcrior .c não rcsgatatlas.
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li !l" I!: vedad•l. a aquisiçiio tios titulas mencion.'ldos ncs~c a1·tlr.o 11do U:1:u-o
do Brasil S. A. e pelas instituições bancãrias de que :a. Uni.lo dctcr.lm a maiori.'l
d:a.s nções.
·Art. 50. O Conselho Monetário Nacion.'ll, o B&nco Clmtral da t:epúbl!.:a do
Brnsíl, o Banco Nacional do Desenvolvimt:nto Económico, o Banco do Bnsil s. :•..
o :Snnco tio Nord:!sto cio Era!'il S. A. e o Banco de Crédito da Amazónia S. A ro·
z:1rão dos favores, lsrnçõcs c p!"l\•ilfolgios, inclu!'i\'o !í.$caís, que sã~ próprios da
Fazenda Nacional, ressalmdo quamo aos trés últimos, o l"e;;imo cspcc!al c!c tri·
l)~tação do. Impüsto de Renda a que estão sujeitos, na !erma da le;;islaçiio ::111
VIgOr.
Pnr1i1~rnCo .tinico. sr,o mnntidos . os !avorcs, isenções e pl'i\·ill\:ios de que
atu:.hm'ntc gozam as ln~tltuh;úcs tinnncclras.
Art. 51. l''ic:un abolic\ns, :1p6s 3 (tr(·s) meses tia data d:l vigimcia dt•sl:l l.d,
ns exit:ências de "visto" rm "pedidos de liccn~a" pnr-.1. c!eitos do cxpo1t:wr.o. ''~:c ..~
tuacla" as wft•t•cnh•s n :Jnnns,. muniçõr.s, cnttlrpccentr.s, materiais e:;LrnLt;:;icus,
objcto:; c c. bras· dn valor artLo;Lico, cultut·nl ou histórico.
Parúgra!o único. Qu:mclo o lnterl)ssc nacional exigir, o Conselho Monut:lrio
.Nac:lon:~.l, criará o "\"Isto" ou t•xigéncia t:quivõllcnle.
Art. 52. O qundro de }lcsso:~fuo Danco CC'ntral da F'.ep~ib\ica do X:.r:tsil S<)r:l
c.,nstlluiclo de:
I - pt,ssO:II pniprio. admiliclo nwdinnte concurstJ público dr provus Oll ·de
titulo'! c prcv:1s, sujt•ila il pt'lll\ de nulldndt1 t\ :tdm!ss:\u q•1e sc !>l"Ocessar COIIl i:1ciJ·
$Ctvür.cia. üc.:!;;lta~ · · •;Cucin..-;;
•
· ·
. ·II - pcssual fl~fLUI!.ltado IIII I:anco do nr:~~ll S. A. ,. ... Olllrt.s il:.atiluio;{:c.::; fi~
r;u,ccira:. 1cdcrais, ue •·omum ;u,ort.lo com as rt:spcc:Lh
:lminhl m~;o~:o;;
·
HI - pessoal rcquisitad.o a outrn~ instituições a qlt;.: \"t'lúlam p1·c~;t:\n:lu :>ct··
viços à Supetint~ndl:ncia. ela Mueua e do Crt::iir.c há :mlis de 1 t umJ nua, ,.ul)tado
·da. data ela publlcaçao desta Lei.
• § 1·· O iJanco Central ela lwpú<llica cio nrnsil baixará ·d.:ntro llc !JO tnm·enta)
dia'i da vigência desta. Lei, o li.~tatuto de seus runcionarios ·c st:rviuu1"C>', nn qual
scr-:.o garantidos os ~il·citos lcg:limente ntribuidos a saus atuais scnviuores c mau·
~ltius aevr:res e obrigações que lh~s são incrr:r.tc.:s.
li Z' Aos í•mcl.onários e secçidorcs 1·equisitados, na Conna d.:sle artigo, :1$
instl~u1ções ue origem U1es a::;sct;uro~.r5.o os <ill"t:itoos u vanta~<.>ns que 1be:; c.1or:m
ou ~s venham a :Wr IIL;"ibuidos, como se em eíeLivo e:xr:r..:1c1o u•·l~l:> C:iÜ\C:>l:><!m.
§ 3· Correrão por conta elo Bunco Central da n.::púiJiíc:a t!.o :iimsil tüua:; as
despesas decorrentes do c:wnp~imc.:nto do disposLo nu p~1rágr.uo ante1iur, inclu·
~1ve as de aposentadoria e pt•nsi~o que sejam tie t·.:.ltl)un~:u... ill(jaur: das mstitui·
c;ües de ori~:cm ali mem:ionacl~s. cs~1s últimus rateaws Jli"UporcionalmcnLc em
1un~lío dos prazos· de vigi:ncia da rc.:quisição.
.
~ 1• Os ruuclorui.rios do quadro de pe~:;oal prciprio pcrm::mcccri•o com seus
clire1:os e garantias re~:idos pela lt:g~lõ\t;flu t!c proteç~~o ao trabalho e cJe p1·..:vidl>u·
cia. social, inci:ndos 1111. cate"oria pcoli:;sional ae banc;..rios.
§ 5' Durante o prazo de 10 (dczJ nnos, contados da data da vic•'nda dcstn
J..ci, é facultado aos iuncion:lrios de que tratam os im:i.sus H c Hl u.!:;t.: artigo,
maniiest&rem opçr.o par-.1. transCt:t·üucia para o Quadro do pe>~soal p1·óprio do
Banco Central aa Republica. áo Br:u;il, desde que:
a) tenham sll.lo adrnitlclos nas respectivas instituições de ori;;cm, consoante
datcnnina o inciso I, wste arLt~o;
,.,.
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bJ estejam em exercicio !Vetado) há mais de dois anos;
cJ seja a opção aceita pela Dirctorla do Banco Ccntrnl da República do
Drosi!, que sobre ela dever:\ pronunci~r-se conclusivmnente nu p1·a:w máximo de
trcs _melO.:.>, c<.onLacius aa cntrc&a t1U rc:.;pL>ctivo requcrun<lnto.
Art. 53. As operações d11 .íiu:mciamcnLo rur:tl ou· pccu:irio, de valor atú !iO
'cinqtic:nt:u ,•.;:;,:,.s o m::lior sal:.ir!<.o·mh:imo vi;:-ent:: no paiS, nc:un isentas ele taxa.,,
ucspcs:-.llõ de a \'a!iaçfco, impósto do selo c inocpcndcm d<l rt:gistro cartor:it·io.

C,\P1TOLO VII
Dis}IO.,içücs Transilcíri:IS

Art. 54. O Poder Executivo, com base cm proposta do Con'IC'lho Monel:&rlo
Nacional, que ~ever-.l ser apre!'llntad;l dentro de 90 tnovcmta.l dias dt: sua insta·
l_~ção, submeterõl ao Poder Legi!tlatl~;o projeto de lei que institucionalize o créucto rur.rJ, regule seu campo cspcci!ico e cur~ctcrize as mudnlidadcs de aplic•tção,
inrlicar.do as respectivas rontes clt! recursos.
Parágrafo único. A Comissão Con~ultivii · elo Crédito- Rtu·al dará assessora·
mento ao Conselho Monetário Nacional, na t'laboraç:io da proposm que cslab~
1.:-cr.r:i o. coordenação das instituiçõés c~istcntcs ou que vcnlmm u st•r criadõ\S,
t·om o objctivo de garantir sua melhor. utiliz:u;üo e d:L 1 :·ele IJ::nc:cria privada na'
di!usão do crédito I'Ural, Inclusive com 1·e_siu<;üo cie s~?u custo.
i•1·t. 55. Ficam tr:m,.!eridas no Banco Central da l!cpüt,lica do Drnsil as :1trl·
J,uiçôcs comctidóls por lei ao Mlnistt:rio da •\~riculLum, no quoJ con.:cmc ~~ n'utu·
riz:u;:ão de !uncion:cmcmLo c !isc:llil<:tçáo de coop<.:r•llivas de cnlclitrJ üc qunll'!ucr
tipo, bem as.sitn da scção de crl>dito d:l.3 coop~mtil•as que a ~t•nham.
Art. 56. l"icam Cl(til\tas a Carl<•ira do I~cdc~contos elo Dnnco do .13rasil S. A.
r a C:lixa ele Mobili:.:açflo Banc•iria, iOl:Of!JUr:mdc.~-sc seus !u:n.~ •. dirl'itos e ubri~a
ç.jcs ao Banco Ct:nlral da Ikpúblk:1 c..lu Brasil.
Po.ni~r-.1!0 únicc>. lL'> :ltl·iiJui<;ôcs c prcrru::ath:ns legais tl:: C:.llta· ele Mll!Jilizn·
~fio D:mc:iria pa~s:nn· a ser ~xcn:iclas pelo Halico Ccmtrnl da P.c•pliblicn do Dmsil,
H~lll solucão dP ronl inni•l"n"

.

t. !i7. P::tss:~<l'l à competência do Conselho Monctá::io Nacional as ottrilmi·
e car:itur nurnmt!vo riu lc:.,•ü;l;~ç:'to cambial vigcntu c as c...:L'CUtl\': ....~ ao Il•I!'IC•.J
LI ela l~;:>ública ~o 1J1·asil e ao B;mco do .13c·asil S. A•• r.os ti:unus tl<·s~a !..,•1.
P:.r:i.graío único. Ficà. extinta a Fiscallz•u;ão Bnnc:irla c:. l3a::co do n\as"l
S. A., p::Jssando suns utri!Juiçõcs c pl'crrogativas legais ao Banco Central rta r:bpüblit:a do Drasll.
Art. 58. Os prl!juizos dc.:orrcntcs das operações ele câmbio concluídas c cn·ntualmcntc nf10 regul:::rizad:\5 nos tê1·mos desta L~i bem ccmo os d:s opcruçúco; de
câmbio contr:ttadas c ni'Lc concluídas até a d:lta de vigcnciu d~sta I.ci, P''IO B:utco
do Brasil S. A., como mand•1llirio do Govêrno l?l•ucral, scrãa nn n<cc.íiti:l ~r:: qu..:
SLl eiL'Livarcrn, transf<:ritlos ao B:.:nco Central d:-. Ucpúl!licil do Drasil, scndl.l neste
registrados como responsabilidade do Tllsow·o N<lCÍOffill.
§ 1" Os debites do To.:souro Nacional pt'rantc o Dance Central cl:1 R·~púi.llica
do Br:-csil, provcnic~ntcs d:1s tnmsrcri!ncias de que trata t:hitll (,rti;:o, so.:rão rc·;~llh·
rizados com rccw·sos orçamentários Ü:l. Uniii.o.
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§ 2· O disposto neste artigo sc aplica t"mbém aos prejuízos dt!COri'Pt1tcs d~
operaçües de cümbio que outras insULuiçücs financeirus !edcrois, de n:mtr,•za br.n·
cãria, .tenham reali2ado como mandal:irias do Govt:rno Flld<!ral.

At·t.. 59. É m:mlid:l, no Banco do Brusil S. A., a Carteira de Comércio Exterior, ct·iad:l nos tilrntos da· Lei n. 2.145 ( • J, cie 29 de d~zllmbro d<! 19J3, ~ r.:~;ula·
mentada pelo Decreto n. 42.!!20 ( • ), de 16 de dt:zembro de 1957, como ór~ãcí c:·:e·
cu to r da politica de comtõrcio extet·ior, ( Vcttt.do ).
Arl. Gil. O valor equivalente aos recursos financeiros que, nos ti!rmos dc.st:l.
Lei, passarem à n:sponsabilidade do B:u1co Ceutral da Rcpúl.Jiica do Brasil, c e::;to:·
jam, na data de sua vi~:éncia em poder do Bimco do B•·asü s. A., scr;i. nustc c;;cri·
tur-o~do 11m conta em nonw do prhneit·o, consid••rnndo·se como suprinwulu. dól r<:·
curso:;, nos tilrmos tlO § 1", do artit:o l!l, desta Lei.
Art. 61. Para cumprir as di::;po.siçücs desta Lei o Banco do Brasil l:i. A. toma·
r;í providí:ncias :nu o;~·nlitlo de que seja remodelada suJ. cstrutut·a admi:listrati\·a,
a lim de que possa c!icazmcnte exercer os cnc:ugos e cx<!cutar os scrvi.;os que
lhe estão 1·cservados, como l>l'incipal instrumento de exccuçio da politica de crc.dito do Govi:rno F.Jdcral.
Art. 62. O Conselho Monetário Nacional determinará providcincin'l no sentido
de que a tnms!ct·C::ncin de atribuiçües dos ór::ãos existentes para o B::nco Cent.ml
da República do :Brasil se procasse sem soluçiio de cominuidade dos serviços attn·
_____ _
gidos t>or esca:-n:i;------ -Art. 63. Os mandatos dos primeiros- nwmbros do Con.o:;clho Monetário Na·
clonai, a que nlude o inciso IV, do artigo 6· desta Lei, serão r.:spectivmncntc c!e
6 lscisl, 5 <cim:ol, 4 (quatro), 3 (três>, 2 (dois) e 1 (uml anos.
Art. G4. · O Con!lclho Monetário Nacional íix..'lni prazo de nté 1 l um l :mo cl:l
vigO:·ncia desta Lei para a adaptaçfao das instituiçüco; financeiras ·às dispos;çtics
tlcsta Lei.
li 1• Em cnso:- cxccpcion:1is, o Conslllho Monetário Nacional poucrá prorro·
gar :tté m::is 1 <uml !lnO o prazo para que seja complementada a {tdaptaç::io a que
se rdcre liste artigo.
§ 2' Será de um 11110, prorrogável, nos termos do pnrágra!o anterior, o prr.w
para cumprimento do cstabclccido por !õrça do artigo 30 de:;ta Lei.
Art. C5. E~ ta Lei cnt'rar:í cm vigor 90 (noventa l dia~ npós a d:1ta de ~u:r. publicaçi'to, t·cvO!;l\das a!> disposiçücs cm contrário.
I I. Casldlu UJ';l!tt·o - Prc~idcmte da República.
t. :i7. Passo.hn à competência do Conselho Monetá:-io Nacion:tl as :~tt·it.ai
e car:it~:r nurmn.tivo dtL lo;:isl:u;;:io cambial viy~:nlc c as c.>:i.!cuti\·:~..~ :lo D:mc..,
1
i da l~z>úbllca uo llrusil e ao Banco do J3ra.:sil S. A., r,os tcunos tll·s~a 1...·1.
f:.rágruro único. Fica cxtint:\ a Fiscalização :Sanc:iria c::. Banco do !l~asil
S. A., p:Jssando suns atribuiçücs c p1·crrogativas legais ao Banco Central <ta R püblit:a do Bt·asil.
Art. ss. Os prt!juizos dc.:on·cntcs das operações de câmbio concluídas c ::n·n·
tuahncnte nfto regulariza<l:~s ncs tét·mos desta Lei bem cerno os clr:s opcr:J.<;úcs de
câmbio contratadas c nru;) concluídas até a data 'de vigência d~stn I.ci, pc·lo B:utc<J
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do Brasil S. A., come manctnl1irio do Goviirno l"l'ucrnl, s~Jrãu na r.•eüiú:~ cm qu.:
su ef<•livnn:n:, transCcritios :\O B~nco Central d~. Ucpúblíc;l do l3rasi1, sl!ndo.> nc~:tc
registrados como rcsponsa!Jllidade do Tc:>ouro Nacion;.ll.
§ 1·· Os débitos do Tesouro Nacional pt>r:mtc o Danco Central d:1 l~''tlúi.llico.
do Bmsil, pruvcni1~ntcs d:\s tumsl'cr.:nci:ts eh: qui! trata ê=:;t<.! r.rtigo .serão rc-;;ut•·
rizados com recu1·sos o1·çamcnt:irius d:~o Uni;lo.
'
~ 2" O disposto neste arti~o se aplica tambE'm aos prejuízos dccorrt>nlcs de
opcraçõcs de câmbio que outras instituições !in:mceirns Cedereis, de n:mtr•'?.a br.n·
câria, .tenham reali:lado como mandai.Urius do Govêmo Fud~-rul.
At·t. 59. É manUda; no B:uteo do Brnsil S. A., a t'arteira de Comércio F.xte·
rior, criada nos termos da Lei n. 2.145 · <• J, de 29 de d~:zembro de 1953, e rl!i:ula·
mcntada pelo Decreto n. 42.820 ( • ), de 16 de dezembro de 1957, como úr.ti:i.o e:.:e·
cutor d:L politica. ~di! comtircio extet·ior, <Veto.do).
A1·t. Gil. O vnlor equivalente aos recursos íinanceiros que, nos têrmos desta
Lei, pa:;sarem à l'esponsabilidade do Bnnco Ceutral da. República do Br:>.sil, c cst\l·
jam, na data de sua vigência em poder do Bimco do Bt·asU S. A., scmi neste c~cri·
tumdu em conta em 11omu du primeiro, consid~·rando-se como supriuwutu dol r<:·
curso~. nos tiirmos do ~ 1", du artigo 19, desta Lei.
At'l. 61. P~\ra cwupl'!r as disposições des~a Lei o Banco do Brasil S. A. toma·.
r;\ providimcias no s<•ntido de que seja remodelada sua estrutura administr:..Uva;
a fim de que pussa eficazmente exercer os cncnl'b'OS e executar os servio;os que
lhe estão reservados, como IJI'Íilcipal il1strumento de execuçf10 da politica de cré·
dito do Govérno F.:d!.!rnl.
Art. l.i2. O Conselho Monetário Nacional dctermin:uá providênci:t'i no scntiuo
de que n tnms!e1·êncil~ de atriilltiçües dos órgãos t'xistimtes para o B:mco Ccntr:tl
da Repúblic:t. do Drasil se pt·ocesse sem sohtçí•o de continuidade dos serliços atm·
gidos por esta Lei.
Art. 63. Os mamlntos dos primeiros membros do Conselho Monetário Na·
::ional, a que alude o ~nciso I.V. do artigo G• desta Lei, serüo r-:spect!vam<lntc de
G tsclsl, 5 (cinco), 4 (quatro), 3 <três), 2 (clois) e 1 (um) anos.
•
Art. 64. · O Con~clho Monetário Nacional íbc.:mí pr::zo de até 1 tuml :mo d:t
vigO:·ncia desta Lei para a .adcpta.;;iio das instituições financeiras· às dispos;ç,ies
desta Lei.
·
§ l" Em casos c::ccpcioe:Li.'l, o ConSL1Üto Moncl:i.rio Nacional poderá prorrogar até m:.is 1 tum> ano o prazo p:~.ra que seja comp:ementacia a :;tdaptação a que
se rt!ferc êsto artigo.
§ 2' Será de um ar.o, prorrogável, nos termos do parágrafo anterior, o prr.to
pnr:t cumprimento do cstab!.!lccido por !õrça do artig-o :lO desta Lei.
Art. G5. E~ta Lei cntrnr:i cm villor !lO (novent:~l di:~.<; após n dntu de suo. pu·
blicaçito, 1·cvo:;adns ;11. disposiçücs cm conlrá1·io.
I I. Castdlo Brmu·n - Prc:.idcnte da Rcpúblic:l..
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 76, DE 1995
(N• 359.'93, aa Clmora doo Deput.doll)
Apt'Oft 0 ato que renOYa a ..,..-., outo~
-~
da i Rldlo TV de Amazonas S.A. para t:qJionr _..
viço de radiodifusão deoona e Imos- (teleYisio) na
Cidade de Maaopá, Eatado elo Amap&.
O Congrosso Nocionaldocnla:
Art. 1° Fica apovado o ato a IIJlO se refere o Decreto l/no.
de30dejulhode 1992,queteDOVaacoocesslooutorpdalR!dlo
TV doAIIIUDilU S.A. pora esplo!U, por 15 (quinze) anoo. a pol1ir
de 25 de novembro do 1989, sem direito do escbuividado. serviço
de radiodifuslo de IODI e imagens (televislo) na Cidade de Macapi. Estado do Amap{.
Art. 2" Este doemo legislativo ellllll em vip na data do
sua publicaçio.
MENSAGEM N"394, DE 1992

en.._

Submete i aprocboçio do
Nadonal
o alo conataute 4o d....to que 'Renova a oonc:ado
outorgada i Rá..o TV do AmamiUIO S.A. para aplorar aervlço de radlodlfuoio de oona elma&ena (tdnl•
são) na Cidade de Macap6, l!olado do Amapá'.
Senhores Membros do eong,.uo Nacional,
Nos termoo do art. 49, iDcilo XD, combinado com o§ I' do
art. 223 Qa Comtituiçio l'<:denJ, IUbmoto 1 apm:Õaçio do Congreaso Nacionol, acompanhodo de Exposiçio de Molivoo do SonhO< Ministro de Estado doo Tl1111Jlo1"'a O daa Com•micoqlec, O ato
coastante do dec::reto quo ''Reuova aocnc lo~ l R6dio 1V
do Ami200U S.A. para explcnr S<Mço de radiodifualo de sons o
imagens (televislo) na Cidade de Moap6. Estado do Amapl".
Bns!lia, 30 de julho de 1992.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 87192. DE 1' DE JULHO DE
1992, DO SENHOR MINIS'IRO DE ESTADO DOS
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Tre2l0 de Junho S.A. atualmeute denominadl. R!dlo Treze de junho Lida., Jlll11 explorar, pelo J>IU:<> de 10 (dez) anco. a partir de
16 de junho de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusio soocn em onda m&1ia na cidade de Mantena, Estado
de MiDas Gerais.
Art. 2' Este de<nlo legislativo elll.nl em vigor na data de
sua publicaçio.
Senhores Membros do Congmso NaciODAI,
Nos termol do art.. 49. inciso xn. combiD&do com o§ 1° do
art. 223, da Coastituiçlo Federal, subndolapreciaçJo do COngreuo Naciooal, acompanhado de Exposiçlo de Motivos do Senh<r MinislrO do llslado dos Tranaportes e das Colllli!icaçõeo, o
ato comwte do Decreto que ''Renova a ooncessio rutorgada A
JUdio T10ze de Junbo S.A. atualmente denominadl. Rádio Tteze
do Junho Ltda. ~ explorar smriço de ruliodifusio SOilOl'O em
onda m6dia. oa cidade de Manteoa, Estado de Minas Genis".
Bras!lia, 30 de julho de 1992.- Femando CoUor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 140/GM, DE 14 DE roLHO DE
1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS

su-

TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕEs.
Excelenlissimo Senhoc Presidente da República,
Tenho a boma de
i. elevada oonsidemçio de V assa Excel&cia o illcbuo projeto do decreto de teDOVaçlo do prazo
do vijp!Dcia da <XllleeiOio outorgada liUdio Treze do Junho Ltda.
para explo!U serviço de ndioilifusio SOII<l<a em onda m6dia, na
cidade de Manteoa, Balado de Minas Genis.
2. O pedido de teDOVaçio ~-se devidamente imtru!do
de accrclo com a logúlaçio em vigO< • a estaç1o eslf. limciODaDdo
demo du CUlldedsticas téalicas a ele atnl:Wdas por este Ministáío.
3. Nca tenooo do § 3' do ort. 223 da Constimiçio, o ato de
íeoovaçlo semente produziri efeitos legai< após deliberaçio do
Congteslo Naciona~ a quem devem ser temeüdo o proceso administrativo pcrtinette. que a esta acompanha.
4. Estas. Senhor Presidente, u minhu considerações a respciiiO do mencionado projeto de decteto, que submeto à elevada
c:onSidençio de Vooaa Excel&lcia.
ReE:'~:•mente. Affoll80 Alves de Camargo Nctto, Ministro do
dos Trampones e du CoiWnicações.

TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter i. elevada oonsidençio de Vossa Excel6ncia o incluso projeto de renovaçlo do pnzo de vig&tcia
da concessio outorgada i. IUdio TV do Amazonas S.A. pan exDECRETO DÉ30 DE roLHO DE 1992
plorar serviço de mdiodifusio de sons e imagens (televisio) na CiReu.ova a c:Onceasão outorgada à Rádio Treze ..
-dade do Macap{. Estado do Amap{.
2. O pedido do renovaçio encontra-se devidamente inslnllde Junho S.A, atualmente denominada Rádio Trexe
do de acordo com a legislaçio em vigor e a eaiaçio est1 funciode Junho Lida., para t:qJiorar oerv1ço de radiodifunando dentro du Cm~Ctetistieas tknicas a ela atribuldu por este
são sonora em onda média, na cidade de Manteua,
Ministério.
Estado de Minas Geral&
3. Nos termos do § 3" do ort. 223 da Constituiçio, o ato de
O
Presidem
da Repúbüca, 110 uso das atribuições que lhe coorenovaçio aomente produzirá efeitos legaú 'ADÓO delibençfo do
Congresso Nacio~ a quem deveri ser teulolido o processo admi- fcmn os arts. 84, iDciso IV, e 223, da Constimiçio, e nos termos do
art. 6°, inciso L do Decreto n' gg.()66, de 26 de janeiro de 19&3, e tennistrativo pertineute.. que a esta acompadla.
4. Estas, Senhor Presidente, as miDhas coasiderações a mo- do ent rutao que consta do Processo n'29.104.000107/89,Art. 1' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei
peito do mencionado projeto de decreto, que submeto i. elevada
n• 4.117. de 27 de agosto de 1962, p<>< lO (dez) anos, a partir de
consideraçio de Voosa Excel&lcla.
Respeitosamente,- Alfonao Alves de
Netto, Mi- 16 de julho de 19&9, a ooncesslo deferida i JUdio Ttezo de Junho
S.A. atualmente denominadl. R6dio Tteze de Junho Ltda., cujo
nistro de Estado dos TI2DSp<rtes e das CoJWnicaçõea.
pnzo residual da outorga foi mantido pelo Doemo sem ntlmoro,
(À Comissão de Educação.)
de 10 do maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ndiodifuslo sonora em onda m6dia. na cidade de
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 77, DE 1995
Mantena. Estado de Minas GeniJ.
(N" 318193, na Câmara dos Deput.doll)
Padgnfo dnico. A oxecuçio do serviço de radiodifusão,
Aprova o ato que renova a ClOD
... o outorga.
cuja out<rga6'-""""Ada p<><este Decreto. reger-so-á pelo C6digo Brada à Rádio Treze de Junho S.A. atualmente denoml· sileiro do Telecomunicaç!le loiJ suboeqiiCDtes e seus regulamemos.
Art. Z' Este ato produziri efeitos legais após deh'bemçio do
nada Rádio Tre"' de Junho Lida, para apiorar aer·
viço de radiodifusão 100ora em onda mfdla na cida- Congtesso ~""" tennos do§ 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3'Este Decreto eiiiJll em vigO< na data de sua l'lbliaçio.
de de Mantena, Estado de Minaa Geralo.
Bras!lia,30de jllho de 1992,171' da Independência e 104'
O Congresso Nacionaldecrdo:
da Replblica.- Femando CoDor.
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere o Decn:to l/n°.
de 30 de julho de 1992, que teDOV& a COlCCSsiu outorgada ii Rádio
(À Comissão de Educação.)

c.,......,
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 78, DE 1995
(N" 1151!11, na Cimara dosll<putad05)
Homolop o alo do Conoelbo Monotárlo Nadona) que 1111torimu a emlooio adicional ele popd-mooda,
oo eerádo de 1990, ao valor de Cr$461.300.000.000,00
( q u a - e - t a e um bBbõcs e trezeuloo ud•
lbõcs de cruzdros).

oeonçeao Nacialal-.:

Art. t• riCa homolopdo o aiO do Comelho Mouetário Na-·
ciooal que auto;;zcu a emi11io adicioual-le popel·moeda. no exerc!cio de 1990, do Ct$461.300.000.000,00 (quatroceniDI e sessenta
e um bilhões e treloDIDS milhões do cru"'iroo).
Art. 2• Este docrdo legillalivo mra ero vigor aa data de
sua publicaçlo.

MENSAGEM NO 252, DB 1991
Solicita hoaolo;ação do Con9reaao Nacional para •• eaiaaõea
adic~onaia de papel-aoeda autoriaadaa pelo Cona'elho Monetá-·
rio Nac.ional, atraviia do Voto CMII N• 237)90, no aont .. nte de
Cr$461.300.000.000,00 (~uatrocentoa e aeaaenta e ua bil~õea
e trezentoa ailhSea de cruaeiroa), coa~le•entando, aaaim, o
total neceaaário a~ atendimento daa atividadea produtiva!
do Pa{a e à circulolllçio da dquaaa nacional, referente
ao
exerclcio financeiro de 1990.
(AS COMISSO!S DB !CONOMIA,IND0STRIA I COM&RCIOJ DE CQNSTITUIÇlO E JUSTIÇA E DE REDAÇlO (ADM): I DI FINANÇAS ! TRIBU
TAÇXO).

EXCELE:-.rr!SSIMOS SE~.:: :RES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:
N011crmos do artigo 4°, inc:iloO I, "la ftM", dll Lei no 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, e da anexa Exposiçll.o de Motivos do Minist~rio ·da Ec:unomia,
FIIZCnda e Planejamento, tenho a honra de solicitar a Vossas Exc:elencias a homologação
do Congresso .Nacional para as emisÍoes
de p:pcl-moeda autorizadas pelo
. adicionais
..
Conselho Monettrlo Nacional, atravá do Voto CMN n• 737/90, no montante de Cr$
461.300.000.000,00. (quatrocentos e sessenta e um bilh6cs e trezentos mllhOes de
cruzeiros), complementando, assim, o total nec:esÃrio ao atendimento das aliviclades
produtivas do Pllfs e l drc:ulaçio da riqueza nadonal, referente ao uerddo financeiro de
1990. .
Brasflia, em

(.~·

31 de · maio

-

de 1991.
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O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) ·Concedo a polavra

O SR. PRESIDENTE (l'ootonio Vilela Filho)- O expecliellle lido vai i publicaçio.

Agosto de 199.5

a V. Ex'.

O Sr. Teotô11io Vikla Fülw, 1" Vice-Preside•e
deixa a cadeim da presidênda, que i ocupada pelo Sr.
IMI Sarney, Presidente.

O SR. LÚCIO ALCÀNTARA (PSDB-CE. Para encaini·
Dbar a votaçio. Sem leVisio do orador.). Sr. Presidente, Sr's c
Sn. SOIIIda!M, lamclllavclmonte, dunnte o ~· por!Jment.or,
perdemos um ~eiro. OJmponheiro pcxque Deputado Fcdonl, potqUO inteJ!IUIIO do DOAO Partido, o PSDB, e porque cearonse, como DÓI sigoatúiol deaoe requerimcDto, o DObre Uder Seaa.
dor Sérgio Machado e cu.

O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey) - Do Expediente lido
C<lllltamos de n"s72 a 74,76 e 77, de 1995, tzamitaçiocompmzo
detennin•do de quuenta e cinco dias, DOI termos do arts. 223, § 1°
O Oej:utado Jackson Pereira, no seu segundo DW>dato, li·
e 64, § 1•. da Conatituiçio, oombinadoa com o art. 37S do Regi·
nha Ie&lmeate se cnJdenciado ~ os SCWJI pares. os aeus compaD:IeDI:o Jotemo..
nheiros do Congresso Nacioaal, e juDio i opiniio póblica brasileiDo acoodo oom o art. 122, II, b, do Regimento Intemo; as ra pelo seu destemor, pela maneira como atuou oo primeiro e. ago-ra, no segundo mandato de Deputado Federal, em uma persegui.
mar«iu podezio receb« OIIIOlldu, pelo p:uo do ciDco dias, peçlo
i.mplacivel aa1 que cometitm de:Jmandol: contia o Tesouro,
rante. Oynjsslo de Educaçlo.
aos que proclJAVIlll, no cxercfcio de funções, aproveitar-se para
tiiar partido dessas posições em proveito próprio. De maneira que,
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samoy) - A l'relid&lcia ,_. nas mat&ias cm que se especializou, nas úeu fmanceira e econ6beu expediente atzavM do qual o Secrofhio..Geral do Conselho mica, e agora como Vioo-Uderdo Governo na C4mara dos Depu.
Nacional do Pastonos do Bnsil solicila a indicoçlo do repre- tadoo, foi um parl.tment.or que se destaccu, hoorando o oosso Par...,_e desla Casa para COIIJ!'CO' a ca:niliva oficial lxuileira que tido e o noaso Estado.
eswi no.evento do posse do Pas!OI' N'!IJon do Ama11l Faninni
cano Presidente da AliaDça Mundial Bltilta, a noclizar-se no Cen·
I..amentavel.mente, a morte-o sinprN,ndeu em plena açio.
Iro Municipal de Expooiçio, em Buenoa Aires, Argentina. no dia S Mesmo no recesso, tinha um ritmo febricitante de trabalho. TIdeagooto.
Ilhamos nossos escritórios. em Fortaleza. no mesmo ~dio. Estivamos trabalhando nesse mesmo prédio. eu no cUcimo e S.
O expediente vai à Canissio do Relações ExterioRos e [)e. EX• no terceiro andar, quando, em pleno trabalho, a morte o
SUf!>l"endeu de maneira inesperada. Mesmo sendo portador de
fesaNaciooal. (Divenos n• 89, de 199S)
uma cardiopatia, S. Ex•, em nenhum instante, diminuiu seu ritmo de ttabalho ou deixou de cumprir can zelo e com dedicaçio
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samoy)- Sobre a mos& reque- suu finlçl!es.
rimeuto que seri lido pelo Sr. 1• Secrotirio em exerclcio, Senador
Reuan Calbeiros.
Por isso. esse requerimento visa justamente fazer com que
se prestem ossu homenagem. que .sio de toda jostiça. delas <Jan.
É lido o seguinte:
do-se conhecimento i sua famllia e a todo o povo cearense, a
quem S. Ex'repmeDtru can'ini8Ualivel capocidade e espiriro póblico. Tanto assim que, entre sua primeiia. e segunda eleição, S. ··
REQUERIMENTO W. 1.1134, DE .1995
Ex• triPiiccu sua votaçio, destac:ando-~e. no ccnúio pol1tico do
Ceará como uma das ftguras mais promissoras e, somtudo, pelo
Pelo falecimento do Depulado Jacboo. Pereira rocp1eromos, trabalbo que vinha desenvolvendo em favor dos interesses do Esnos tennos dos arts. 2!8, 220 e 221 do Re&imonto Interno e de tado jlnlo ao Govemo Federal.
acordo com as a.diç&s da CUa, u seguinles h""""'"8"1""
Por isso, Sr. Presideme. a razio da nossa hanenagem e do
a) inserçio em ata de voto de peofundo pesar,
nosso requerimeuto, que espe:mmos.. se a~ova.do, se associe todo
b) apresentaçio de condolências ii Wnllia e ao Estado do o Seaado Federal. Muito obrigado.

Ceará:
c) levantamento da sessio.
"Sala daa Sessões, em 1" de agosiD de !99S.- Sérgio Ma·

chado- Lúdo Alcintara

-

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) • Continua o encaminhamelllo de volaçio. (Pausa)
Nio havendo mais ondores que queiram fuoruso da palavra, vou submeter l votaçio o requerimenlo para suspenslo da

-

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) • Este requerimcDto
De sconlo com o Regimento Interno, art. 21S, item m, !edependo de vctaçio. em cujo eucaminhamento poderio fazer uso Ira c, para votaçio desse requerimcDto o quorum necessário 6 de
da palavra os Srs. Senadores que o desejarem, sendo permitido um d6cimo da composiçio da casa. Há número legal
apartes.
Os S:rs. Seniidores que o aprovam queiram pemumecer sen~
O SR. LÚCIO ALCÁNTARA • Sr. Presidome, peço a pa· tados. (Pauss.)
~
Aprovado.
lavra para encaminhar a votaçlo.
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Pa1anto, petdc o Bnllil um gmndo Parlamentar, perde o
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) - Srs. Senadores, a
Mesa se associa is manifestações de pesar expressas pelo Sena- Congresso um grande homem póblico c pmlc o Ceari uma das fidor Lócio Alcfntara c consagradas pelo Plcnú:iO. atrav6s da gmas mais expressivas da ma politica.
aprovaçio do requerimento pelo faleoimento do Deputado
O SR. PRESIDENTE (Josó Samoy) - Nada maú havendo
Jackson Pereira. que era um dos mclh011:11 Parlamentares desta a tratu. a Presid&cia vai enoetrll" os trabalhos.
Esti oncemda a solllio.
Casa, de dedicada atuaçlo o presença no debate do todos os temu nacionais submetidos à decisio das duas Casas do Con(LeWJnla-sea sesJJão às 141t4lmin.)
gresso Nacioual

Ata da 1108 Sessão, em 2 de agosto de 1~95
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, TeoUJnio Vilela Filho, Renan Calheiros e Levy Dias

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhies - Antônio
Carlos Valladarcs- Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello
Parga - Bencdita da Silva - Bernardo Cabral - Carlos Patrocinio - Carlos WilStJI! - C911tinho Jorge - Edison Lobio Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - -Emandes Amorim -- Esperidiio Amin Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson
Cam.ata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleio- Humberto Lucena- Íris Rezende - Já der Barbalho - Jefferson Peres- Joio França - Joio Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Abreu Bianco
- José Agripino .::.. Jos6 Alves - Jos6 Eduardo Outra - José
Fogaça- José lgn!cio Ferreirs- José Roberto Arruda- José
Samey- Júnia Marisc - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Porte lia - Lá cio AI cintara - Luiz
Alberto de Oliveira- Marina Silva- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Odacir Soares - Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon - Ramez Tebet- Renan Calhei!us- ROberto Freire
- Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo
Cunha Lima- Sebastiio RQCba- Sérgio MachaQo- T~§nio
VIlela Filho- Valmir Campclo- Vilson Klcimlbing- Waldeck
Ornelas.
O SR. PRESIDENTE cfcotonio VIlela Filho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 69 Sn:. Senadores. Havendo
número regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a prd:eçio de Deus. iniciamos nossos trã.balhOS. --0 Sr. 1o Secretmo em exercício. Senador Renan Calheiros.
procederá llcitura do Expodieote.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

M1lNSAGJ",NS

_

Submet<wio à delih<ração do Senado Federal a
escolha de nomes indicados para cargos cujo provimento dttptnde de sua prévia aquiesci_ncia:

MENSAGEM N" 259, DE 1995
(N" 752195, o• origem)
Senhores Membros do Senado Fcdoral,
De conformidade com o art, 52, inciso IV. da Coostituiçio
Federa~ e de a<:or<lo com o disposto oo art. 56. § I •, do Regulameato aprovado pelo De=tô o' 93.325, de I • de oolulxo de 1986.
no art. 39. inciso I. alínea a. e no art. 40 do Anexo I ao Decreto n° •·
99.578, de 10 de oulubrode 1990, submeto i aprovaçio do Vossas
ExcelSncias a escolha,. que desejo fazer, do Senhor Sérgio Martins
Thompson Flores. Ministro de Primeira Classe. da Cam:ira de Diplomata. pam, cumulativamente com o cargo de Embaixada< do
Brasil juntô ao Reino da Arábia Saudita. oxcn:er o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repóblica do Iômco.

Os méritos do Embaixador Sérgio Martins Thompson Flores. que me induziram a escolhS-lo para o desempenho dessa elevada função. constam da anexa infonnação do Millistério das Relações Exteriores.
Brasília, 7 dcjulhode 1995.- Man:o Macid.

Em o' 370/G/SRC/DSEJDP- MRE- APES

Bmsília. 30 de junho do 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repíblica.
De acordo com o art. 84, inciso VII. da Constituição. e com
o disposto no art. 56, § I o. do Regulamento aprovado pelo Decreto
na 93-325. de 1o de oub.Jbro de 1986. no art. 39. inciso L alinea a, e
no art. 40, do Anexo I ao Decreto n° 99578, de 10 de outubro de
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1990, submeto à apreciação de Vossa &celência a anexa minuta
de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor
Sérgio Martins Thanpson Flores, Ministto de Primeira Classe, da

Carreira de Diplomata. para.. cumulativameJJle com o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábía Saudita, exercer o
cargo de Embaixador do Brasil pDlo à República do ~men.
2. Encaminho, em anexo, o Curriculum Vitae do Embaixador Sérgio Martins Thompson Flores. que, juntamente com a
_Mensagem ora submetida à apreciaçlo de Vossa Excelência, será
apresentada ao Senado l'odenl pora exame de seus ihJstres membros.
Respeitosamenle, Sebastião do Rego BIUTOO, Milústro de
Eslfldo, interino, das Relações Exteriores.

INFORMAÇÃO
Curriculum - Vitae
SÉRGIO MARTINS THOMPSON- FLORES
HavanJl!Cuba (lras~iro. de aoordo com o artigo 129. incisoll,daConstituiçãodel948),18dejuDhode 1935.
Filho de Carlos Martins Thompson - Fl<m:s e Rila Martins
Thompson- Flores.
CPCD,IRBr.
CJ\.D, IRBr.
Estágio na OEA.
Cônsul de Terceiia Classe, 27 de fevereiro de 1958.
Segnndo Secreúrio, merocirneDlo, 24 de oublbro de 196 L
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de abril de 1968.
Conselheiro, merecimento, 30 de março de 1973.

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 30 de outubro
de 1977.

I Consu'lta sobre Aoordo Aéreo Brasil- Repolblica Federal
da Alemanha, Rio de Janeiro, 1959 (membro).

À disposiçlo da comitiva do Presidente do México em visita ao Brasil, 1960 XI Confer&tciadePesos e Medidas, Paris, 1960
(membro).
Sessões da Assembléia- Geral da ONU, Nova Yorlc, 1968
e 1977 (membro), 1978187 (delegado).
.
V Sessão do Gmpo de Trabalho sobre Lc;gislação Marltima
Internacional, UNCITRAL, Nova Yorlo, 1973 (delegado).
Confer&lcia da ONU sobre Direito do Mar, Nova Yorl<,
1973 a 1975 (delegado), 1979182 (subchefe), 1982 (chefe).
Junta de Diretores da Jt.aipu BinacionA!;1984 (representanle
doMRE).
Ordem do Rin Branoo, Gtii-Cmz, Brasil.
Ordelb do Mérito Naval, Grande Oftcial, Brasil
Ordel!l do Mérito Militar, Grande Oficial Brasil.·.
Ordem do Mérito Aerooáutico, Gnmde Oficial. Brasil.
Stélio Man:os Amarante, Olefe do Departamento do Ser-

m

viço Exterior.

·

IÊMEN
I -Dados Básicos
Nome do país: República do lémen
capital:Sanaa
População: 12.147.000 (est.1992)
Principais cidades: Aden. Taiz, Hodeida
Área: 536.869 Km2
.
Data Nacional: 22 de maio (Dia da Reunificação)
Olefe de Estade: Ali Abdalla Seleh
Ministto doo Negócios Estrangeiroo: n.d.
Sistema de Govemo: Repolblica parlameDlarista.

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 23 de junho de Economia

1981.
.
·
Oficial de Gabinele do Ministro de Estade !967/69.
Secre!Ario-Geral, 1976
Coordenador de Aoompanbamento de Planoo Nacionais da
Secrelaria geral.1977ns.
,
Secretaria Especial de Assuntos Políticos e Econômicos da
Area Internacional Multilateral 197"80.
Cbefe de Gabinele do Ministro de Estado, 1984
PariS, Terceiro Secretário, 19f:IJ/61
Paris, Segnndo Secre!Ario. 1961/63. .
Montividéu, Cônsul- Adpnto 1963167
Montividéu, Encarregade,l964el966.
Nova Y ork. ONU Primeiro Secretário, 1969n3.
Nova York. ONU, Conselheiro,l973176.
Paris, Ministro- Conselheiro, !978n9.
Paris, Encarregado de Negócios, 1978 e 1979.
Nova York. ONU, Embaixador Alterno, 1985/87.
ArgeL Embaixador, 1988192.
Riade, Embaixador, 1994195.

Comissão de Estudos relativos A Navegação A6rea Internacional, 1958 (membro- adjunto).

VD Congresso-Jntera.mericano de Turismo, Montividéu,
1958 (membro).
Xll Sessão da Assembléia - Geral da OACI, San Diego.
1979 (membro).
Negnciações sobre o Transporte Aéreo Brasil - México,
1959 (membro).

Pffi: US$ 8,5 milbões (est. 1992)
Taxa de crescirneDto: 5,5% (1980-88) ·
Renda percaplta: US$ 540.(1991)
Distribuição do Pffi:
Primário: 14,8%
Secudário: 19,4%
Terciário: 65.8%
Exportações: US$ 6.3 bilhões
Importações: US$ 1,9 bilhão (1988)
PriDoipais produtoo exportações: petróleo e derivadoo, alirileritOs- i.lgodão, peles e couros

Principais produtos importados: alimentos e animais Vivos,
manufawrados básicos, máquinas industriais
Principais poteeiros: Arábia Saudita, EUA, Itália, França,
Gtii Bretanha, República da CEI.
Dívida externa: US$ 6,5 bilhões (1991)

Comércio com o Brasil
__ Importações bnsileiras: US$ 85,9 milhões (1992)
Exportações brasileiras: US$ 50,6 milhões (1993)
Prindpaís produtos iemenitas importados: peles de caprinoo

Principais produtos brasileiros exportados: açúcar, carne
de frango congelada, fumo, carabinas, pneumáticos, outros manufaturados.
II- Poltk:a lnlerDa
Após uma sangrenta guena civi,4 rujos desdobramentos
priDcipais se concentraram na cidade de Aden (amiga capital do

Iêmen do Sul e pólo dos rebeldes secessionistas), o Governo central do Iêmen, sob o oanando do Presidente Ali Abdal!a Saleh

Agosto de 1995

conseguiu retomar o controle do pais, mantendo sua unidade. As
forças rebeldes, sitiadas na antiga capital sulista, nio tiveram oulra
alternativa. al6m da rendiçio, em 7-7-94. havendo seus lideres
(ootadamento o ex-Primeiro Minislro Ali Salom Al-Baidh, cbofo
do Partido Socialista Iemenita- PSI) fugido par.a o oxllio.
A fuga do Al-Baidh, bom oomo a dososlrumraçio da oposi-

çio secessionista que coordenava. abre o caminho para o fort:alecimOlllo do podu do Presidente Ali Abdalla Saloh, chefe tradiciooal
do Norte, o garante a um pais unificado a utilizaçio dos roa~rsos
onorgtticos (sobromdo pettóloo) produzido pelo Sul.
No contexto do pós-guerra civil, o poder con1Ial iemenita
docJetou anistis geral par.a tcdos os n:boldos, A oxcoçio do dozos.
sois Hdon:s do Su~ incluindo Al-Baidh- 1 partir do ontio considerado "fora da lei" - e proroeteu prosseguir na via da economia de

m=ado.

W - Polltl<a Externa
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vada fuuçio. coostam da anexa informaçio do Minist6rio das Rolações Exteriores.
Bras!lia, 7 do julbo do 1995.- ~ M.dd.
EM N" 37 UG/SRC/DSEJDP-MRE·APES
Brasilia. 30 do juDbo do 1995
Exco!CD~ssimo SOIJhor Pn:sidonte da

República.
De aconlo com o art. 84, inciso VU da Coostituiçio, o com
o disposto no art. 56, § 1', do Regulamento aprovado pelo Docnto
n' 93.325, do I' do oombro do 1986, no art. 39, inciso I.lllfnoa a, o
no art. 40, do Auoxo I oo De=to n• 99.578, do lO do outubro de
1990, submeto Aapreciação do Voasa l!xcol&lcia a anexa minuta
do Memagom ao Senado Fodenl destinsda i indicaçio do Senhor
· s«gio MminiThompson Floroa, MmiJtro do Primoira Cluse, da
Cam>ira do Diplomata, para. cutm~lativamotte com o cargo do
Eml»ix•dordo Brasil jmto ao Reino da Aribia Saudita, eXCl'Cel'o
cargo do Embaiudoc do Brasil jJnto 10 Sultanato do Omi.
2. Enc•minbo, em mexo, o Currimlu.m Vitae do Embaixada ~ Martins Thompson Fl<n3. que, juntomente com a
Me.,..gom oca submetida i aprociaçio do Vossa Excol~ncia, sed
1pmienllda 10Seuado Feclenl pua exame do seus W.U.. membros.
Respeitosamente, Sebatlio do Rego Barrus, Minislro do
Estado, interioo, das Relações Exteriores.

A pooclamaçio, cm 1990, do uma n:póbli<a liiiUICida 10 sul
da penfnsula llibica nlo deixou de causar 11mal-estar" DaS ID.OQJl'quias da n:giio, sobretudo á da Adbia Saudila. que P...,., 1 00..sidenr a e~ncia do novo Estado iemenita como uma ameaça a
seus iDI:eresses. A conviv&lcia com uma potencial foote de ''<Jeses...
tabiliDçio"dcwnimndo a pusagcm cntle o Mar Vermelho e o golfo. do Aden nunca foi cordial Durante 1 Guemt do Golfo, o lolmen
Dio escondeu sua oposiçio b açi5os da coalizio CODlia o IIaquo,
provocaDilo assim a ira das motWquiu polrollfem.s, que tommm
INFORMAÇÃO
medidas do mornio particul.umento graves contra o pé. Poc ocasilo do conflito interno iemenita. o Coosolbo do Cooponçio do Currlculum·Vitae
SÉRGIO MARTINS TifOMPSON_-FLORES
Golfo (CCG), conduzido poc Riado, n:coohecou (à oxcoçio doCaHavana/Cuba (brasileiro. do acocdo com o artigo 129, incitar), implicitamente, a "secessio de fato" entre o Norte e o Sul. O _
apoio saudita-kua.itiano i secessio mostrou-se portanto como um soll,daConstituiçiodo 1948),18dojunhodo 1935.
Filho do Carlos MBrtins Thompson-Fion:s e Rita Martins
acerto do contas do contencioso originado quando da oponçio
Thompaoo-Fims.
'Tempestade do Deserto''
CPCD,IRBr.
IV -Relações Bilaterais
CAD,IRBt.
São cocn:tas, omboca mommente fonnais as relações bilateEstágio"" OEA.
mis entm o Brasil e o lêmen.
Côusul do Terceira Classe, 27 do fevereiro do 1958.
DuillDtc o conflito iemenita, a posiçio brasileim foi a de
Segundo Seaedrio,' mon:cimonto. 24 do ootulro do 1961.
que se deveria lançar mio dos meios diplomiticos passiveis para
PrimoiroSocn:tário, mon:cimento, 30 do abril do 1968.
promover a cessação das hostilidades o assegunr a estabilidade do
Consollieiro, mon:citnOnto, 30 do março do 1973.
pais. O Brasil, defendendo basicamente o principio da nio-inler·
Ministro do Segunda Classe, mon:cimento, 30 do wtubro
veaçio nos assuutos inlemos, o respeito 1 sobenuia dos Estados o do 1977.
a utilização dos meios pacifJCOS do soluçio do conlroV&sias, susMmiJtro do Primeira Classe, mon:cintento, 23 do junho do
tentou que fossem esgotados todos os esforços diplomitioos, prin- 1981.
cipalmente no Ambito das organimç:ões ~egiooais. para .i. Solução
Oficial do Gabiuote do Ministro de Estado, 1967/69.
do conflito no !~moo.
Socn:taria Genl.l976.
Cootdouador do Accmpmh•mento do Planos Naciooais da
(À Comissão tk Relações &:teriores e Defesa Na*
Socrotaria Geral 1977/78.
cional.)
Socn:taria Especial do Assuntos Politicas o Econllmicos da
MENSAGEM N'l60, DE 1995
íuea
Intemscion.tl Multilatonl, 1979/80.
(N' 753195, ua origem)
Chefe de Gabiuote do Minislro do Estado. 1984.
SOIJhon:s membros do Senado Fodoral,
Paris, Tm:eiros.a.túio,l%0/61.
De cuuformidodo oom o art. 52. inciso N, da Coostituiçio
Paris, Segundo Socrettrio, 1961/63.
Fodo!31, o do acocdo com o disposto no art. 56, § I', do RegulaMontevidtu, Cônsul-Adjunto, 1963/67.
monto ajrOvado pelo Docroto n• 93.325, do I' do outubro do 1986,
Montevidtu, EnC81TOgado, 1964 e 1966.
no art. 39, inciso I. alín.ea a, e no art. 40 do Anexo I ao Decreto D0
Nova Iorque. ONU,PrimeiroSocn:túio,l969/73.
99578. do lO do outubro do 1990, submeto à aprovaçio do Vossas
Nova Iorque. ONU, Coosolboiro, 1973/76.
Excelências a escolha, que desejo fazer, do SOIJhor Strgio Martins
Paris, Mini~lbeiro, 1978179.
Paris, Encam:gado do Nog6cios,l978 o 1979.
Thompson Fio=. Ministro do Primeira Classe, da Carreira do Diplomata, par.a, cumulativamente com o cargo do Embaixada: do
Nova Iorque, ONU,Embaixador Altemo,l985/87.
Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita, exercer o cargo de EmArgeL Embaixada<, 1988192
baixado< do Brasil junto ao Suntanato do Omi.
Riado, Embaixsdor, 1994/95.
Os mtritos do Embaixador S&gio Martins lbompsoo FloComissllo do Esmdos n:lativos à Navogaç!o ~ Intemsres, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa ele- cional, 1958 (membro-adpnto).
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vn Congresso Interamericano de Turismo. Moatcvidéu,
1958 (mombro).
xn Sessão da Assembléia-Gezal da OACI, San Diego.
1979 (membro).
Negocioções soil<e o Transporte Aáeo Brasii-México.l959
(!ll<IDbto).

I Coosulta sobre Acordo A&eo Bmsil-Repolblica Federal da
Alemanba, Rio da Janeiro. 1959 (membro).
À disposiçio da comitiva do Presidente do Mhico em visita ao Bruil, 1960. XI Confemtcia da Pesos e Medidas. Paris,

1960 (membro).
Sessões da Assembléia-Getal da ONU, Nova lonjue, 1968
e 1977 (membro), 1978/87 (dalegodo).
V Sessio do Grupo da Trabalbo wbe Legislaçõo Maritima
IDtemaciooal. UNCITRAL. Novalaque, 1973 (delegodo).
m Conf~ncia da ONU sobre Dúeito do Mar, Nova Iorque, 1973 a 1975 (delegado), 1979/82 (subchefe), 1982 (chefe).
Junta da Dirotores da IIAipu Binacional. 1984 (rep.-..entante
do MRE).
:
•
Otdom do Rio Branco, Gri-Cruz, BrasiL
Otdom do Mérito Naval, Gnnde OfiCial, BrasiL
Otdom do Mérito Militar, Grande OlicW, BrasiL
. Otdom do Mérito Aerooiutioo, Onmde Oficial, Brasil.
Sféllo Man:oo Amanmte, O.efe do Doportamemo do ServiçoExtmiOC.
1-DadosBáslcos
Nome do pais: Sultaoato da Omã
Capital: Mascate
PopulAçio: 1.640.000 (esL 1992)
~s cidades: Mascate, Nizua, Samsil, Salalah
Área: 300.000km2
Data Jlllciooal: 8 da novembro (aniversário do Sultlo)
Q!efe da Estado e da Governo: Sultio Qabus ibn Said
Ministro dos Negócios Estrangeiros: Yusuf bin AlaWi bin
Abdullllh
Sistema de Govemo: monarquia absoluta

Economia
PfB: US$ 7,8 bilhões (1989)
Taxa dactescimenlo: 8,6% (1980-89)
Rooda I'<" capita: USS 5.220 (1990)
Dislribuição do Pffi:

Agricultura: 3, I%
Indústria: 8,1%
Mineração: 50,6%
Comércio e serviços: 38,2%:
Exportações: USS 5,S bilhões (1990)
Importações: US$ 2,7 bilhões (1990)
Principais produtos impcstados: máquiau industriais e
oquipsmootos da tnonsposto, manufablras báSicas, alimentos
PriDcipais produtos oxponados: petróleo, peixe e dmams
Principais pm:eiros: Emirados Árabe• Unido>, Japio, EUA.
Coreia do Sul, Cingapura
Divida ext<:ma: US$ 2,7 bilhões (1990)

Comérclo com o Brasil

lmportaçõos bmsiloil:as: uss 5,1 bilhões (1993)
Exportações brasileil:as: US$ 7.4 mil (1993)
Principai• produtos OlllaDis impcstados: óleo bruto
Principais produtos brasileiros exponados; came da fmngo
Clltlgelada, carne bovina, móveis do madeira, café, e produtos ma-

nufaturados.

Agosto de 1995

ll -Politica lotema
Apesar das medidas modemiwloras e ocidenbtalizaote• tomadas a partir de 1970 (ano da deposição do Sultlo Said bin Taimur, pelo próprio filho, Sultio Qabus ibn Said), com o objetivo do
integru o Sultanato da Omã ao século XX, o pals ainda ostenta
resquícios tradicionalistas. O Governo E exercido pelo Sultio, as.
sessorado por um Gabinete, por ele designodo e P'"'idido e, a partir da novembro do 1981, por um Cooselho consultivo do 55 membros, todo• apootados, também, pelo Sultio, poro um manda~ ~
2 anos. O estabelecimento desse Conselho represent.oo um pnmelro e tímido passo com vistas a participiÇio dos cidadios omanis
no Govemo. Nio existe c:onstituiçio escrita. mas os usos e coshlmes islâmicos e as tradições tribais limitam o poder do monarca. A
ju•liça é adminislmda segundo a lei isltmica. Os juízes (qadis) são

nomeados pelo Sultio.
Em face da limitação de suas reservas peiiO!lferas, que dovedo esgotar-se em menos de 2S anos, o GOYemo ommi instituiu,
em 1993, o IV Plano da Desenvolvimento, que_ se estenderá até
1995. O Plano busca a diversificação da OCOOODI!Il, atmvés da expall$io do sc«x: privado (incluindo a privalizaçio de parte do patrimônio estatal), do desenvolvimento da agricultura., da pesca e
tu:rimlo e de subsídios Apequena c média e~ No lmbi.to do
Plano, estão iDcluidos, ~ investim.eDlos em regiões menos
desenvolvidas, com o objolivo da diminuir as disparidades regionais e reduzir as migrações intemas.
ID -Politica Externa
O Sultanato da Omã viDCUIA-so a Gtã-Brotanha por um· tratado da amizade, assizl>do em 1951. Manlhm estreitos laços politicas com os Estado> Unidos e é membro do Conselho do Cooperação do Golfo (CCG).
.
Em 1991, o pals apoiou disctelamente a posição das poh!ncias ocidentais. per ocasiio da Guma do Golfo, ao longo da ope-ração "l'empe$1ado llo O..ono", dosfochsda contta o Traqu7 Apesar disso, o Governo não se tem oposto às ~s CÓliCa$ da
imprensa local à. politica do "double staodards" .,.,.-.gada por
países como oo Estados Unidos em l):lação. por exemplo, às questão• da Somália e da Bósnia.

IV- Relaçüea <Dm o Brasn

o Brasilostabolecou rol.açõos diplomáticas cotn o Sultanato
do Omã em 3 do jlnho de 197 4, em caráter cumulativo com a Embaixada brasileira na Alábi>, Saudita. .
·
A representação omani junto ao GovernO f?r&s~eíro tem-se
mantido em ca:ráter cumulativo, com sede em W ashmgton., onde
está instalada.
A> relações bilalerais entre Brasil e Omi. C8l1lctori:w!as por
cifr:ls relativameme modestas, têm-se limitado, vírblalmento, ao campo comercial. O l!msil imporia óleo bruto daquele pais e para ele tem
exportado, solntudo. COIIlO de fmngo congelada, camo bovina, calC.
móveis da madeira, e produtos mawflllll!Ddos. em 1993, DOSSOS expcrtaçõos alcançaram US$5,1 milblle3, eti<planlo que as .impcxtações
da produto> omanis atingiram WD Ida! de opeoas,7 .400dólan:&
Não se registram visitas de alto nível entre os dois P,IÍSCS.
(À C;,.wão de Relações Exkrtores e Defe'" Nacioml)

MENSAGEM N" 264, DE 1995
(N" 754, na origem)

· ·

Senhores Membros do Senado Federal,
Do cou!Otlllldada com o an, 8( incisÓ VII, da Constitaição
Federal, e com o disposto DO art. JS. inciso I, e nos arts 56 e 58, do
Regu!Ameuto aprovado pelo Decreto n• 93.325, da I' do ootubro
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de 1986, no 111. 39, inciso I. allnea o, e no ort. 40 do Anexo I ao
1990, submeto A aprovaçio de Voaas Excel&>ciu a crcolha. que deaejo fazer, do Senho.Jooé Mucus Vmicius de Sruza. Ministro de Primeira Cluse, da
Oureira de Diplomata, pua exercer o csrgo de Emboixado< do
Bnsiljunto i Replbüca de Trinidad o Tobago.
Os méritos do Emboixador Jooé Marcos Vinicius de Souu,
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La Paz. Eucarregado de Negócios, ü, 1976 e 1978.
Genebra, Ministro Conselheiro, 1985188.
Genebn., Encarregado de Negócios, a.i, 1985.
Bogctá. Ministro Conselheiro, 1988193.
Bosctá. Encarregado de Negócios, Li. 1990'93.
Pmgrama de Cooperaçio com a MsrinhL relativo i visita
801 Portos de Le~cia elquitoL 1968 (represenlaiU do MRE).
que mo induzimo a oscolU-Io pua o desempeuho desu elevada
I Reuniio da Comissio Mista Bruileiro-Venezue!ana de
fimçio, constam da anexa infmnaçlo do Ministério das Relações Cooperaçio EconOmica e T6cnica, Calacas, 1971 (assesSO<).
Ext<rionoL
V Confedncía das Nações UDidu solro Comércio o DeBruilia, 7 de julho de 1995.- Marco Mlodà.
senvolvimento, Manila,l979 (delegado).
XI Sessio do Conselho da Organizaçio lntcmacional do
EM N" 372/MRE/G/SRCIDSF/DP/APES
AÇócar, Londres, 1980 (delegado).
Bns1üa, 30 de junho de 1995
XI e Xll Reuniões Plenárias do Grupo de Palses LatinoAmericanos e do Caribe Exportadnres de Açúcar (GEPLACEA),
Exoelen~ssimo Senhor Presidente da Roplblica.
De aconlo com o art. 84, inciso VII. da Constituiçlo,. oom M!xioo, 1979 e !'~DamA, 1980 (subchefe).
Grupo de Trabalho de lntegraçio da Amszônía, 1968 (repo disposto no 111. 18, inciso I. o noo artL 56 o 58, do Regulamento
·
tjXOVadopolo Decteton"93.32S,de !"de outubro de 1986, no111. resentaulo-suplente do MRE).
À disposiçio da Miado Guiauense em visita ao Brasil,
39, inciso I. aJ!nea à, e nO ut. 40, do Anexo I Õo Docroto n•
99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto i apreclaçio de Vossa 1968.
À disposiçio do Ministro da Indústria e Com&cío. do ParaExoel&Jcia a anexa minuta do Mensagem ao Senado Fodenl destinada i indicaçio do Senhor Jos6 Mm:us Vmicius de Souza, Mi- guai em visita ao Bnsil, ParanA, 1968.
I Reuniio Extraordinária e II Reuniio Ordinária ode C!ancenistro de Primeim C1asso. da cmeiia de Diplomsta, pua exercer o
csrgo de ,Emboixsdor do Bnsil junto i Replblica de Trinidad o leres dos Paises da Bacia do Prata, Brasllia, 1969 (membro).
II Reuníio do Subcomi~ VJa! Pan-Amazonioo, Manaus,
Tobago.
2. Encsminho, em anexo, o Currlwlum Vltae do Embsi- 1969 (represeD!ante do MRE).
À disposíçio do Cerimonial para as solenidades ode posso do
xado< Jooé Mucus Vinicius do Souza, que, jun!amoÓte com a
..
Menugem ora submetida l apreciaçio de Vossa ExoeJ.!ucia, sen\ SeuhorPresideotedaReplblica,l969.
Visgem de Estudos da Cbef~a do EMFA is Regiões Oesle e
apresentado ao Senado Fodonl pm exame de...,. ilustms memllros.
Respeitosamente, Sebasllio do Reao Barros. Ministro de Norte do Brasil, 1970 (represenlaiU do MRE).
IV, V,XVBJ. XXII, XXVI, XXVII, XXXI e XXXIII ReuEstado, interino, das Relações Exteriores.
niões Ordinmas do Conselho Deüberalivo da SUDAM, 1968170
INFORMAÇÃO
(representante do MRE).
XL. XL! e 'XLV Reuniões do Conselho Deüberalivo da SUCurrlculum Vítae
DAM. 1971 (representante do MRE).
Ministro de Primeira <lasse Jooé Man:us Vmicins de Souza.
•
À disposiçio da Secretaria Geral Adjunta pua Assuntos da
Fortaleza/CE, 21 de ootubro de 1945.
Africa e Oriente Próximo, para preparaçio da visita do Senha MiFilho de Jooé Colombo de Souza e Yolaoda Gmgel de Souza.
nistro de Estado aos Países Africanos, 1972.
O'CD,IRBr.
Seminário sObre Expoitaçio de Serviços Brasllia, 1975.
Curso de Prit.ica Diplonálica, IRBr.
Xll Reuniio Plenária do grupo de Paises Latino-America- "
Bacharel em Direito, UnB. Curso do ''Institut de Comm.erce Intemati0nal", P8ris. Olr- nos e do Caribe Exportadores de Açúcar (GEPLACEA), Rio de
so de Treinamento o Aperfeiçoamento pua C!efes de Setores de Janeiro,1980 (delegado).
Seminário Nacional sobre o Projeto Principolem Edocaçio
Promoçio Comercial- V CI"A SECOM.
para a América Latina e o Caribe da UNESCO, Brasília, 1981.
CAE,IRBr.
.
II Reuníio da ComisSãO Brasil-Iraque, Brasllia, 1981 (deleTeroeiro Sccmário, 2S de novembro-de 1967.
gado).
Seguudo Seaethío, antigüidade, 13 de outubro de 1970.
I Reuníio da Comissão Mista Brasil-Angola, Brulüa, 1982
Primeiro Socretário, merecimento, I" de nwço de 1977.
(delegado).
Conselheiro, mCRcim.ento, 20 de novembro de 1980.
V R~ni.ip da Comissão Mista Cultural Luso-Brasileira,
Ministro de Seguuda Clas,., mem:imento, IS de dezembro
Brasllia, 1982 (delegado).
de 1984.
FestivallnlernacionaldoCinemaemMoscou,l981 (chefe).
Ministro de Primeira Clasie, merecimento, 22 de dezembro
Confen!ucia de Parlamentares do Hemisfério Ocidental sode 1994.
AssisteDle do C!efe da Divisio da Am6rica Meridiooal, bre Populaçio e Desenvolvimento, Brasllia. 1982 (representanle
doMEC).
1967168.
VII Reunião da Comissão Mista Brasil-Hungria, Brasilia,
AssisteDle do Clefe da Dívisio da Amszônía. 1968172.
1982(delegado).
AssisteDle do C!efe da Dívísilo de Produtos de Base,
fi Reunião da Comíssiio Mista Bruil-Cabo Verde, Pntia,
1979181.
1982 (delegado).
Agregado, 1981185.
IV Reunião da Comissão Mista Brasil-ROA, Brasllia, 1982
Secretário de Controle lnlemo, 1993/95.
(delegado).
Paris, Côusui-Adjunto, 1972175.
XIII Reunião Ordinária dos C!anoeleres dos Pabes da BaLa Paz. Segando Secre!Mio, !97Sm.
cia do Pnta, BraslliL 1982 (delegado).
La Paz, C!efe do Setor do ProiDOÇio Comercíal, 1977.
La Paz. Primeiro Secretário, 1977n8.

I:lecmo' n• 99.578, de 10 de rutubro de
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XXll Sessio da Conferencia Gelai da UNESCO, Parill,
VI Seoolo do Comi!! de Tlll!Sfox!Dcia da Tecnologia,
1983 (delegado).
UNCTAD,Genobra,l986 (chefe dadelegaçio).
Grupo do Neg~ aolo:e Bens das Negocioções Coaw·
Visita a Pamnanbo, Cai- e Kourou, Programa de Cooperaç!o com a MariDha.
ciail Multilar.eair. Doclaraçlo Millistuill de Puma dai Este,
IV Reunião da Comissio Mista Btuil-~e, Brasllia, GATT, Genebra,l986 (delegado).
1984 (delegado).
VI Selslo do ComM aolo:e Com&cio e Dosenvol.m-to,
XIV Perlodo Otdinmo de Sessões da Assembléia Gelai da GATT, Genebra, 1986 (delegado).
Organização dos Estados AmoriCIIDOS- OEA, Brullia, 1984 (deXD Se1s1o do ComM aolo:e Invislveis e finonriomento re-legado).
laciooado ac Com6tcio (I' P-). UNCTAD, o-bra, 1986 (deSessio Especial das Partes Coolnlantoo, GATT, Genebra, legado).
1985 (delegado).
XI e XRSealleadoCoti>M sol>n>Produtosdo Base, UNCVI Sessio do Gtupc Jnt~ aolo:e Palses de TAD,Genebra,l986/87(chefedadelegaçio).
Menor Desenvol.m-to Relativo, UNCTAD, o-bra, 1985 (deI Reomilo do Gtupc Negociado< sob!e Produtos Tropicail,
legado).
Nesocioçllel Oxnotciais Multilaterais. GATf, Geneb<a,l987 (deIV Reunião Prepamlória sol>n> Min«io de Fem>, UNC- legado).
TAD. Geaebra, 1985 (chefe da do!egaçlo).
I Reuniio do Gtupc Negociado< sob!e Artigos do GATT,
Reuniio do Gtupc de Alloo Funciouirioo, GATT, Genebra, Negocioções ComorcWs Multi~Jte<ais, Geaebra, 1987 (delegado).
1985 (delegado).
.
' ··
I Reu.nilo do Gtupc Negociado< soln Soluçlo da CcntroReuuião Especiai do Cpaselbo'de Rep!Nentmt6o sob!e No- vau, Negcciaçõeo Comotciais Multilalerais, GATf. Genebn..
lificaçlo, Consulta, Soluçio de Cootrovmia e Vigi!Ancia, GATT, 1987 (delegado).
Con...lbodo Representmtes, GATf, Genebra,l986187 (deGenebta,l985 (delegado).
- .Sessão Regular do Cooselflo,·GATf, Genebno, 1985 (dele- legado).
. , .
'
XV Sesslo Especial do Conselho da Com6rcio e Desenvolgado).
ConfetEncia das Nações Ui>idas-pua "'visar todoo ooupec- vimenlo, UNCTAD, Genebra,l987 (delegado).
los do Cooijmto de Principias e Regras multilatenlmeJlie acordaB Sesslo Regular do Conselho llcon&roi<:o e Sccial, ONU,
dos para o Controle de Práticas Comerciais Restritivas, UNCTAD. Genebra, 1987 (dolegado).
·
VII Confedocia das Nlç&s Unidao wbre Com6rcio e~
Genebta,l985 (dalegado).
XVII Sessio do Comitê oo.TUDgStlnio, uNcrAD, Gene- senvolvim<ato, Genebra, 1987 (delegado).
bra,l985 (chefe dadelegaçio).
_
B Sessio do lnt«govmwnental de Peritce solxe FinaDciaIV Sessio do Comite solxe Cooperaçio Econamica 01
menlo Compensatúio da Quebtas da Receita de Exportaçio,
PaisesemDesenvolvimeD!o, UNCTAD;Genel:n.198S (dolegado).
UNCTAD,Genebra, 1987(chefe de dolegaçio).
Comi!! sobre Reslriçiles . de Balança do Pagamemos,
XVII e XVIU Sessões dos Órgios Administrativos da OrGATT,Genebra,l985 (delegadoj.
goninçfo Mundial da~ Intelectual, OMPl, Genebra,
Reuniio Ministerial do Sistema Global da Pref~ Co- 1986 (delegado), 1987 (chefe da delegaçio).
merciais (SGPC), Brasília, 1986 (delegado).
XXX a :>OCXIV (l P-) Selsões do Ccnselho sobre Co1 Sessio do Gtupc lntergovenwnental de Peritos sobre De- rnércio e Desenvolvimento, UNCTAD, Genebra, 1985 e 1986 (defmições e Me10dologja empregsdas na base de <lodos da UNC- legado), 1987 (delegado o chefe). .
TAO sobre Modidas Comerciais. UNCTAD. Genebra, 1986 (chefe
IV Selslo do Gtupc Negociador sobre Soluçio de Ccntrodadelegaçio).
· ·
'vmias. GATf,Genebra,l987 (delegado)•..
Sessio do Conselho do Represent.ultoo, GATT, Genebra,
XLI, XLU e XLID s<lsõea dao P-s Contratantes, GATT,
1985/86 (dalogsdo).
·
. Genobra, 1985187 (delegado),
.
m Sessio do Comitf Pr<pa±at6rio, GATT, Genebra, 1986 ·
Col6quio lntemacioltal sobre Produtos de Base. Paris, 1987
(dolegsdo).
.
(..,_ _...,te do Governo Brasileiro), .
. .
.
X Sessão do Comitê Permanente Jlll'l· Desenvolvimento. da
Coofmncia Regiortal sobre Produtos de Base do SELA,
Cooperação Relativa à Propriedade lntelectuO!- OMPI. Genebra, Gull...W.. 1987 (ll!lbchefe).
1986 (chefe da delegação). ·
Seminirio sobte Com6rcio Internsciatal promovido pelo
Comitê de . Peritos sobJe · Proteçio CODira Cootrataçio, Governo da Polônia, Vanóvia, 1987 (_.,.!aDie do Governo
,
brasileiro).
OMPI, Genebra, 1986 (chefe da delegação).
XI Sessão do Comitê de Manufaturas, UNCTAD, Genebra, .
Reuniio Mirüsterial Latino-Americana Pteporatl>ria à VIl
1986 (chefe da delegsção).
UNCTAD. SanJos6 da Costa Rica, 1987 (subchefe).
l!SessiodoComit!de·PerttosemPropriedadeJntelectuala
VI Reuniio Ministerial do Gn!po dos 77, Havana, 1987
(dolegado).
.
.
..
.
respeito de Circuitos Integrados, OMPI, Genebra; 1986.
Gtupc lntergovemamental de Peritos sobre- Fmoneismento .
Reuniio Norte-Sul sobre a UNCTAD ptoDIOVida pelo Govemo da Noruega, Oslo. 1987 (~do Govemo losileiro).
compensa16rio de Quebras de Receita de Expomçio, UNCTAD.
Sistema Global de P.,fctenciu Coalerciais (SGPC), ConGenebra. 1986 (chefe da delegaçlo).
· ·.
-sultas T6cni<:as. Genebra, 1987 (chefedadelegoçio).
XXV Cooferência Intemaciooal da Cruz Vermelha. GeneEstudo sobre a Disputa Teaitorial ootre o Peroo o Equador.
bra, 1986 (chefe da dalegação).
Txabalbo apresentado ao VIl CAE, IRBr..
I Sessio do Grupc lntergovemamental de Peritos sobre MiXD Sesslo da Comissfo da Assentamentos Humanos das
nérios do Ferro. UNCTAD, Genebra, 1986 (chef~·dadelegaçio).
Nações Unidas- Habilll-,Cartagena, 19~9 (chefedadelegaçlo).
I Reuniio do Comi!! de Negoc~ Corrl«ciais dao NegoSec..Wio de Assunlos lntemacionais da s.a...ria GeraL
dações Comerciais Multilaterais, Declaraçio Ministerial de Punia MEC, 1981/85.
dei Este, GATT, Genebra, 1986 (delegado).
Ordom do M6rito Aerooáutioo, Comendador, BrasiL
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Ordem do M6rito Naval, Cavaleiro, Brasíl.
Moda1ha MmtoTamsndar6, Bruil.

Moda1ha do Pacificador, Btuil.
Ordem Militar de Cristo, Oficial
StBio Marcos ADillnlllle, Oleie do J)epartamolXo do Serviço Exterior.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na·
ciomL)

Segundo Soaetúio, mem:imento, 31 de dezembro de
1966•..
Primeiro Soaetúio, merecimonto, 1 de janoiro de 1973.
Comelheiro, ~to. 15 de abril de 1978.
Ministro de Segunda Classo,IDOlOCimento, 18 de dezembro
de 1990.
Assisteme do chefe da Divido da Europa Oriootal,

1964/66.
Olefe da Divido de Foiiu e Turismo 1973178.
CoorcloDado< Exoc:utivo da Comull<lria Jm!clica, 1gg9195,
Consultor Jurfdico, subotituto,1991/95.
Montevi~. Alalc, Tom>iro Soaeürio, 1966.
Montevi~. A1alc, SoguDdo socmmo. 1967/69.
Wosltington. Segundo Seaolhio, 1969n2.
Madri, Colllolhoiro, 1978182.
Acia, Encmogado do Nog6cios, em Miulo Tramiláia,

MENSAGEM N" 265, DE 19115
(N" 755195, oa origem)
Senhmes Membros do Senado Federal,
Do conformidade com o art. 84, inciso vn, da Coostituiçio
Fedeml. e com o disposto no art. 18, inciso I, e noolltl. 56 e 58 do
Regulamento aprovado pelo Doaeto n• 93.325, do I • de outQbro
de I986, no arL 39, inciso D, a1inea a. o no art. 40 do Anexo 1 ao
Doaeto n• 99.578. do 10 de outubeo de 1990. submeto i Apn>Ciaçio de Vossas Excellpcias a escolha, que desejo fa=, do Senhor
Rubem Amaral Jónior, MinBiro de Segunda Classe, da Can-eiia de
DiPlomata, pa111 exen:er o cargo de Embaixada: do B1111il junto i
República do Honduras.
Os m6ritos do Ministro do Segunda classe Rubem Amaral
J6nior, que mo induziram a escolht-1o para o desempenho deua
elevada funçio, coostam da anexa informsçlo do Minislmo das
Relaçõos Exterionos.
Bl11Sliis, 7 de julho de 1995.- Manlo Madel.
EM N' 377/MRE/G/SRCIDSEIDP/APES
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1919.
Bogoü, C<molheiro, 1982f8j.
Lisboa, c&uu1-<leral-Adjmlo. 1985/89.
I Reunilo da Comissio Mista Bnsil-Hungria. 1964 (membro da oeçio lnsiJeira).
Grupo do c:oordooaçlo do Com!rcio com oo Palaos Socialislu da Europo. OrioJJial. 1964166 (...,..fúio.exocutivo-adjunto).
ll Rounilo da ('rmisslo Mista Bnsil-Tcheca e Eslovaca,
Rio do JIDOiro. 1965 (mombro da seçlo lnsiJeira).
I Reunilo da Sesslo Ponn•nente da Comissllo Mista BrasiiPolôDia. Rio do Janeiro, 1965 (membro da soçio lnsileira).
I Reunilo do Olefes de Misslo do Leste Europeu,

J 965 (porticiponte).

v..,.,

o

Reunilo da ComiJsio Mista Bnsil-Jugoslávia, Belgndo,
· 1965 (membro da reçlo lnsileira).
Do acordo com o art. 84, inciso vli, da CoostÍfuiçlo; • com
VU. vm e IX R<mliõee OrdiDáóas da Confen!ocia das paro disposto no art. 1g, inciso~ e nos uts. 56 e 58, do Regulamento · tes Cmtntantes do TD.tado do Montevid&J, MomevidloJ, 1966'68
aprovado pelo Decreton'93.325, do 1'doootubro do 1986, noart. (membro).
39. inciso n. alínea a, e no art. 40, dO Anexo I ao Dóci-eto n•
IV e V Reuniões ExflaOidiojrias da Conferincia das par99.578, de 10 de outubro de 1990. suilmeto l ap<OCiaçio do V assa · .lei Cmtntantes do T!atado do MontevidW, Moo<evidiu, 1966'68
·.
. ..
ExceJ.encia a anexa minula de Mensagem ao Senado Fodoral desti- · (membro)..
nada à indicação do Senhor Rubem Amaral J6nior, Ministro de
Grupo Tknico Explontório em Missão A Venemela, 1967
Segunda Classe, da Caueira de Diplouoala, para ex<r=o ~de · (membro).
·
Embaixador do Brasíl junto 1 Repúbllcade Honcl!u:as. · : · ·
.
· · Comelho Nacioual do Turismo, 1973ng (repeesontante do •
2. EucamiDho, em anexo, o Currlculum Vltae do Ministro · MRE). Representante ad hoe do MRE em vúia.s Reuniões dos
do Segunda ClaSse RUbem Amara1 Júnior, que, junoameo.te com a Cooselhoo Doübentivoo da SUDENE e da SUDAM, 1973178.
V Rouni1o do Diretores Naciooais do Promoçio do ExporMensagem ora submdida 1 a~ de Vossa Excellócià, .e.t
apreselllada ao Senado Federo! para exame·do ~ ~ niembros.
tações. CIPE,Sanla Marta. Collmbio,197S (delegado).
Grupo de T111balho sobre Feiras o Exposições IntemacioRespeitosamente, - Sebastião do Rqo Burós; Ministro ·'
do Estado, interino, das Relações Extericm:S:
nais do Brasil, 1975 (_..,tante do MRE).
Reuniio da Comisslo Mista Bmiloiro-Peruans do CooINFORMAÇAO
· ·· pençio &oollmica o T6coica, Lima, 1915 (membro da soç1o brasileir&).
Cuniculum vitae
Reunilo Lol.ino-Amoricana de Administmdoros de Feiras
Ministro de Seguudil Classe RUBEM AMARAL .JÚNIOR
Inlemaciooais. UNIDO, Bogoti, 1975 (ropresontante).
Foroaleza/CE,'23dejaneiliide I938:
-'
·.
·
Seminário soln a PoHtica Comm:iaJ Btuileira de ExpcrtaFilho de Rubem Ribeiro Amam! e Zaida Garcia AmaraL
Cui:s() ESpecial de Prepmçio i Cauei'rá 'de Diplómata, çio, SUDENE, Recife, 1976.
Seminários solm> Feiras e Expooiçõos em Sio Paulo. OuitiIRBr. Bàclum:lem c:Mnciss Juddicas e Socisis, FD-UF/CE.
Curso de Desenvolvimento Ecooômico. Instituto de Pesqui- ba. Catuboriú, Recite, Joio Possoo e Foroaleza. I977.
ll Reuniio do Sistema Nscional do Tm!smo, Rio do Janeisas Econamicu UF/CE.
Bnsilia,30dejuDbodo 1995

Exoelen~ssimo Senhcr Ptesidontc da República. ·

n.

· . _·

DiPlôme de CapacM do Curso de- LinSua FI'IIIlCésa da Associaçio Cultuml Franco-Brasileira (Alliance Française) de Foo1a-

le:m, CE.

·
.
·
·
Estágio nó Celeste. CAE, IRBr,'
· Professor de Promoçio Comercial, Cul1lo de Prática Diplouáticae Consular, iRBr. 1975.
TerceirO Secretário. cctlcurso, 7 de janeiro de 1964.

_m

ro. 1m.

m Reuniio da Comi11io Mista BIUil-Espaoba,

Bnsliis,

I 919 (membro).
Reuniio de Coosulla Aeronáutica 0J1I0 o Brasil e • Espanha, Madri, I98I (delegado).
xxxn Assemb~ia Ordinária da Junoa de Govemsdores do
BID, Madri, 198I (aa""""').
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ConferSncia Ibero-AmericaDA de Coopentçio Económica,
Madri, 1981 (membro).
Negociações do novo Acotdo de Coopenoçio no Campo
dos Usos Pacfficos da Energia Nuclear Bmii-E&ponha, Madri,
1981 (chefe).
Retmiio das Negociaç6es do ACO!tlo de Alamce Parcial n•
lO. Bogoti, 1982 (represenlallle).
Semillário sobre Meteorologia e Hidrologia na Bacia Amaztmica, Bogolá,l982 (membro)m Rowúio Amai de Junta de Gov~ do Banco de
Desenvolvimelllo do Caribe (BDC), ClllaJ!I'II& de ÍIKlias, Colômbia, 1983 (observador).
ll Rowúio de Olonceleres do Tratado de Cooperaçio Amaztmica. Cáli, Col&Dbia, 1983 (mombro).
X R<uni1o do Consello do C<aro Regional por& o F<lmoDio
do Livro 111.Ammca La1ins e no Caribe (CERLALC), Bogoú. 1984. I Reunilo da Comissio Mista Brasil-Colômbia de &lupefacientes. Bogolá. 1984.
VI Conferencia c1ís poites Cowatantes do Aci:lrdo SulAmericano sobte Eslllpefacientes e Psicotropicos, Bogolá, 1984.
XVI Reuniio do Comi!! Executivo do CERLALC. &golá,
"1985.
-XI Reuniio do Conselho do CERLALC, ex~.
Bogoti, 1985.
FunciÓnhio do "Bank of Londoo & Soo! Ammca Ltda", filial de Fortaleza, 1959/60. Tknico do Conselho Estadual de Economia do Ceui, 1961. SecretArio Exeo~tivo do Conselho Estadual
de Economia do Ceuá.l96:1/63.
Sócio e Membro da Equipe Tknica da Socie<Ude Civil,
Serviços T6c:Dicoo de Otgonizoçio Econllmica e Projeto< ln<àistriais, Fataleza. 1961/63.
Publicações:
"Os fabos t!tuloo de nobreza do Império do Bruil na c;,plalins",ID; MeWX> do Aiquivo Nociooal. Ano X. n•3, p.ll-17, 1979.
''Um folheto popular espanhol do skulo XVII sobre a Armada do Conde da Tom;" (em oolabotaçio com Evaldo Cabral de
Mello),ID; Revista do Instituto Alqueológico,lústórico e Goognlfico Pemambucano, vol.S2,p.217-31, 1979.
..
"Gueuas Navales contia los Holmdcses en el BtuiL koaogmfia espallola dei siglo xvn", In: Rovista de Co!UJra Brasile!ia,
n• SZ. Madri, p31-40, 1981.

"Guems Navais conl11l os Holandesea no Bralil. IconografiA Espanhola do s6culo XVIr', ln: Revista do Imtituti Aiquelógico, I-tislórico e Geográfico Pernambucano, voL ~S. p.19-36, 1983.
Jcqe Manrique Poesia Doutrinal! Copias pela mede de seu
pa; e Copias Póstumas. lnlroduçio, tnduçlo e notas de Rubem
Am.u31Jr, Sio Paulo,l984(ediçiopsrticular)Ordem do Rio BI'IDOO, Comend•da", BIUil.
Medalha do Centenário de Lauro Milller, Bralil.
Ordem NacioDal do Mmto, Oficial. Paraguai.
Ordem de Isabel, a católica, 'Comendador, Espanha.
Stéllo Ma.-.- Amaraole, Olefe do Ileportamemo do Serv~ Exterior.

(À Comissão de Re/Dçõe.s E:aerwres e Defesa Na-

cwnaq

MENSAGEM N• 216, DE 1995
(N• 7!18195, u origem)
Seuh= Membros do Sensdo Federal,
De confonnidado com o art. 52, inciso IV, da Cooslillliçio
Federal, e de ac.xdo com o disposto no art. 56, § 1•, do Regulamento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1• de oulllbro de 1986,
no art. 39. inciso l alínea a, e no art. 40 do' Anexo I ao Dccteto n°

Agosto de 1995

99.578, de lO de ouwbro de 1990. su"-o l apreciaçio de Vossas Excel&lcias a escolha, que desejo r.,.., do Senbor Luiz Filipe
de Macedo Soares Guimsxics, Ministro de Primeiza Classe, da
Carreira de Diplomata, para. aumlativ1111J0!111e cem o cargo de
Embaixador do Btuil junto à República da lndia, _ , _ o cargo
de Embaixador do Btuil juuto ao Reino do Nepol.
Os - - do Embaind<x Luiz Filipe de Macedo Soares
Guimarüs, que me induziram a escolh8-lo para o desempenho
dessa elevada funçio, constam da anexa informaçL> do Miuisfirio
das Relaçées Exteriolu.
Brasilia, 26 de julho de 1995.- Fertu111do Hebrlque C...
doao.
EMN"41SIMRE/G/SRC/DSEJDP/APES
llrasllia, 25 de jllho de 199S
Excelendssimo Senhor Presidente da Repdblica,
De IIC0!1lo com art. 84, inciso
da Conslituiçio, e cano
di<posto no art. S6, § 1•, do Regulamento aprovado pelo Dec:mo
n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 39, iuciso I, afines
"a". e no ut. 40. do Anexo I ao Decreto n° 99.S78, de 10 do ourubro de 1990, submeto lapreciaçio de VoS$& Exce~ncia IDOxa minuta de Mensagem ao Senado Fedenl destillada l illdicaçio do Senhor Luiz Filipe de Macede Souu Guinwies, Ministro de Primeira Classe, da Camira de Diplomata, pora. cumulativamente com o carso de Embaind,... do Brasil jmto l R.opóblica da Índia, exeroer o cargo de Emboixador do Brull junto
ao Reino do Nepal
- 2. En<:aminho, em anexo, o Curric>Jhtm Vltae do Embaixador Luiz Filipe de Msoede Soares Guimarics. que, juntamette
com a Mensagem om submetida à apnocilçio de V assa Excel&tcia, seri apresentado ao Senado Federal para exame de seus ilustres membros.
Respeito...,.;.te, Lulz Fdipe Lampn:la, Ministro de Estado das Relaç(les Exteriores

vn.

INFORMAÇÃO
Currlculum Vitlo<

Ministro Luiz Filipe de Macedo Soores Guimaries
Rio de JaneiroiRJ, IS de agosto de 1941.
Fllho de F'bio de Macedo Soares Guimaries e Marina Ribeiro Corimbsba Guimanles.
CPCD, IRBr. ''Ecole de ff&ites Études en Sciences Sociales". Sociologia. Politica. Paris.
Ouso de Treinamenro e Aperfeiçoamento pua Chefes de
Seta-es de Promoção Comen:ial, MRE.
Iustituto Univmitárlo de Pesquisas do Rio de Janeiro Citncias Politicas.
CAE,IRBr.
Professor, substilllto,do!RBr,l969.
-- Corso ele Preparaçio de Oficiais da Reoetva da Moriaha,

1961.
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963.
Segundo SecretArio, merecimento, 31 de dezembro de
1966.
Primeiro Soetelário, merecimento, 30 de m.RIÇO de 1973.
Conselheiro, merecimento, 23 de janeiro de 1980.
Ministro de Segonda Classe, merecimento, 17 de dezembro
de 1986.
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MiniBtro de Primeita Classe. mem:imento, 21 de junho de

1993.
Assistente do O!efe da Divisio da Am&ica Central. 1964.
Auxiliar do O!efe da Divido da América Meridional. 1965.
Auxiliar do Secrelúio-Geml-Adjunto pom AsiiUiltos Americonoo, 1966/69.
Assistellle do O!ofo da Divisio da Org•nilJIÇio dos Estados
A.mericiJloo, 1967.
O!efe, inu:rino, da Divisio da Organizaçio dos Estados
A.mericiJloo, 1968.
Auxiliar de Gabinete do~ 1969.
O!efe do Setor de Administraçio. Ercrio, 1978n9.
SUbchefe da Divido das Nações Unidas, 1979185.
O!efe da Divido do Mar, da Ant1rtica e do &poço,
1985187.
O!efe, subo~ do _Ileportamento de Coot-denaçio o Plancjamento, 1986/87.
•
O!efe Adjmto do Deputamcnlo de Organimlos Int«nacionais. 1989/90.
O!efe, substituto, do Deportamento de OrganiSmos li:l.temaciOOais, 1989191.
O!Ofe da Divido do Meio Ambiente, 1990192.
O!ofe do Ilepirtamento das Américas, 1992/95.
Paris, Unesoo, SeguD<Io Secretúio, 1969172.
Sófia, Encmegado de Nesócios, a.i., 1971.
Moomvid6u, SeguD<Io Secreürio, 197:?/73.
Moomvideu, Primeiro Secretmo, 1973174.
Copeohague, Primeiro Secreürio, 1974/17.
Copeohog11e, encmogado de Noegócios, a.i.m 1974/76.
Paris, UNESCO, MiniJiro..Coo5elheiro,1987/1!9.
Asaesso< pom vestibular ao IRBr, Salvador, 1964.
A disposiçio do Vic&-Primeiro Ministro do Exterior de Trinidad-Tobago, em sua visila ao Brasil, 1964.
Seçio Brasileiro da Comissão Mista Permanente do ConvSnio Comercial Brasil-Bolivia, 1965 (Secretmo). ·
Negocioçiles para oompn. de trigo no Urugoai, Mootevid&,
1965.
Negoejoç<les para a compra de trigo na Argentina, Rio de
1aneiro. 1965.
Negociações pom a elaboraçlo do Aca:do sobre Transporte

Terresucs. Buenos Ai:res.l96S.
Negoejoç<les para o Acordo Brasil-Paraguai pam utilizaçio
da Ponte da Amizade sobre o Rio Paroná, Rio de Janeiro, 1965.
II Confer&lcia lntemmericana Extraordinária, Rio de Janei-

ro. 1965.
Negociações poro a OODSIIUçio da Ponte Quaraí-Artigas,
Rio de Janeiro, 1965.
Grupo de Pzeparaçlo da Participlçio do Bmsil no W Confcdocia lnterameriCIDil ExtraOldi!Wia, 1966.
À disposiçlo do Presidente da Bolivia, em sua visita ao
Brasil, 1966.
Comitiva ao enoontro dos O!anceleres do Bruile do Parageai, Foz do lguaçu, Puerto I'I<:sidell<e Strosner, 1966.

Comitiva do Ministro das Relações Exteriores em visita a
Santiago La Paz. Buenos Aires e Montevidéu, 1966.
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À disposiçio do Cerimcoial d!mmte a visita dos Principes
doJapio,l967.
Asse~~~<rpara vestibularoolRBr, Belo Hol'izonte,l967.
Reuniio dos Embaixadores do Bruil nos palses amozônicoo, Manaus,l967.
m Confelfncis lnteramericana Exll'll<lllfinW. Buenos Ai-

i:<s,T%7.

XI Reuniio de Consulta dos Ministros das Relações Exteriolos, Buenos Aires, 1967.
Reuniio dos O!ancelercs dos palseo da Bacia do Posta.
Buenos Aires, 1967.
Encontro doo Presidentes do Brasil e do Paraguai, Uberabo,

1967.
XV Reuniio do Comi!! lnteramericano da Aliança pom o
ProgrcssoCIAP, Wuhington,l967.
Reuniio de Especialistas Ença=gsdoo de elaborar o Progrunaln-.nericanodeei&Jcia oTocnologia, Wuhigton,l967.
À disposiçlo do Secretmo-Gerol da OEA em sua visita ao
Brasil 1968.
_Reunii.o do CIA.P sobre o Brasil ''Counlry tevieWs", Washingu)n, 1968.
Reuniio Extroordinária do CIAP, Washington, 1968.
Reuniio do porlamento Latino-Americaoo, Brasilia,.l968.
À disposiçlo do Cerimonial d!mmte a visita ao Brasil do
I'I<:sidente do Uruguai, 1969.
_
V Reuniio do Conselho lntmunericano OJllural, Maracay,
Venezuela, 1969.
I Rewúio Extraor<linhia e m Reoniio Orc1inkia dos O!anceleres dos Poises da Bacia do Prata. Brasília, 1969.
V!Sessio <!a COI.Paris,1969.
Confenlncia ~ os Resultados Prátiros e C'~eDtíficos do
Dednio Hidrológioo Internacional em Matma de Hidrologia
(Coof~ do Meio-Dednio), Paris, 1969.
I Rewúio do Grupo de EsPocialistas lntergovcmamentais
para Elaborar um Projeto de Regimento Interno da Comissão
Oocanogrifica lntergovernamental (COI), Paris,1970.
Reuniio do Grupo ad hoc para a Preparaçio de um Plano a
Longo Prazo em Hidrologia, Paris, 1970.
XVI Sesslo da Confenlncia Geral da Unesco, Paris. 1970.
Confenlncia lntergovernamental sobl'e os Aspecros Institu-

cionais, Administrativos e Financeiros das PoJfticu Culturais, Veneza, 1970.
Reuniio do Grupo de Peritos sotre Aapectoo Legais dos
Sistemas de Aquisiçlo de Dados <keinicos, Londres. 1970.
I Reunião do Grupo de Especialistas ~o Plano Ampliado a
LoogoPrazo~PesquisaOcdnicadoCOI. Mllcaco,l970.
Reuniio do Burcau da COI, Malta, 1970.
II Sesaio do Grupo de Trabalho da COI sobre Foanaçio e
Ensino em Matma de CiEncia do Mar, Malta, 1971.
mSessio do Grupo de Tmbalbo da COI sobre AssistEncia
Mútua, Malta,1971.
X, XI e XU Reuniio do Burcau e Conselho Coosultivo da
co~ Paris, 1969no, Bordeaox,1971.
Coofcdocialnlergovern•mentai poro o Estabelecimento de um
Sistema Mundial de lnfoomaçioCient!fx:a (UNISIS'I), Paris, 1971.
Confer&lcia de Revisão da Convençio Universal sobre Direitoi do Autor, Paris. 1971.
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I Reunião do Conselho de Cooolcnaçio do Programa "O
Homem e a Biosfera'~ Paris.l971.
Confe!:&cia para o Estabelecimento do Programa Io!<macional de Conel.ação Geol6gica. Paris, 1971.
I e II Encootro Intemacional "Pacem in Marioos". Malta,
197M!.
II Reunião do Grupo de Especialistas Govemamentais para
Elaborar um Projeto de Regimento Ioterno da COI, Paris,l971.
LXXXV a LXXXVm Reuniões do Cooselho Execulivo da
Unesoo, Psris. 197M!.
VI e VII Sessões do Conselho de Coordenaçio do I:lec&1io
Hidrológico Iolemacional, GcDolm, 1970,e Paris, 1971.
Confer&lcia de EspecialisW Govemamentais psra Fonwlar um Projeto de Convençio sobre Sistemas de Dados OceJnicos.
Paris.l972 (relator-geral).
•
X ConferEncia HidrogrM'ica Iotemacional da O!pnizoçio
Hidrográfica IDtemaciona~ ~&!Doo, 1972
·
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, Estocolmo, 1972
VII Sessão do Conselho Executivo da COL Bergen. 1976.
·
Reunião de Planejamento sobre a utilizaçio de navios destinados l observação de ventos tropicais no hemisfério sul- OMM
Leningrado. 1976.
.
VI, VII, IX e X Assembléias da COL Paris, 1969. 1971,
1975 e 1977.
Conferiincia sobre Proibiçio ou Restriçio ao Uso de Certa.s
Annas Convencionais, Genebra, 1979.
XXXfV Sessão da Assembl6ia Geral das Nações Unidas,
Nova York. 1979.
ill Coufetência das Nações Unidas sobn: o Dileito do Mar,
IX Sessão, Genebn. 1980.
XXXV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas,
Nova York. 1980.
m CouferEncia das Nações Unidas sobre o Dileito do Mar.
X Sessão, Nova York,eGenebn,l98!.
Grupo de Especialistas da COI sobre Direito do Mar, Tenerife.l981.
m Seminário Inr.macional sobre DisàiminaÇio R.ciai.
Manágua. 1981.
Reunião para traduçio da Convençig ;,bre Direito do Mar.
Rio de Janeiro, 1982.
VI, XV, XVI e XVII Reuniões do Conselho Execulivo da
COI, Paris, 1975 e 1982. Tenerife, 1989.
In Coufetência das Nações Unidas sobre Diieito do Mar,
XI Sessão, Nova Yode:, 1982
XVII Reuniio do Comitê Cient!fioo sobre Pesquisa Antártica. Leningrado, 1982
.
II Reunião do Grupo de Especialistas da COI sobre Diieito
do Mar, Nova IOiqUe,l982.
I Seminário sobre Assuntos Antártioos, Sio Paulo, 1982
XII Assembléia da COL Paris. 1982.
m Confetência das Nações Unidas sobre Diieito do Mar.
Sessão de EnCCI1'81llento, Montego Bay, Jamaica, 1982
Comissão Iotenninisterial psra os RCCUISOS do Mar, Subcomissão encuregada de elaborar o Programa AntúÍioo Btasileiro PROANTAR-,1981.
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Comi!! cientifico de Pesquisa Antártica SCAR (delegado
aliemo do Btasil): XVI Reuniio, Leningrado, 1982; XVIII Reuniio, Btememaven, 1984; XIX Reunião, San Diego, 1986.

Expediçio à. Anlártica. navio oceanogniflCO "Bario de Tef·
f6", 19834
Comissio Intcnninisterial psra a Guatda Costeira. 1983 (su-

pk:ote).
Comissio Intcnninistcrial psra os Recursos do Mar, SUbooProautar, 1983 (suplente).
I Reuniio da Comissão !'mpsratória da autoridade Iotcmacional doa Fundos Marinhos e do Tn'buna!IDtemacional de Direitodo Mar, Kingston.Jamaica.l983.
SeminArio internacional sobre Politica Antút.ica, Kie~
RFA,l983.
n Reuniio do Comit~ de llopecialistas Govemamontais de
Alto N!vel- CEGAN (CEPAL), H~vaua. 1983.
Comissio Pmpsratória da Autoridade Inr.macional dos
Fuodos Marinhos e do Tribunal Intcmacional de Direito do Mar, I
Sessio, Kinsstoo. 1983; n Sessio, Kingston e Genebn. 1984
· (~efe); III Sessão, Kingston e Genebra, 1985 (chefe); IV Ses.ão,
Kingston, 1986 (chefe).
missio encam:gada de administrar o

Opençio Anlirtica I, Navio de Apoio Ooeani>gráfteo; "BariodeTeff6",1983.
Comissio Nacional psra Assuntoo Anláttioos (CONANT AR). Sec:rcúrio-Ad}lnto e Representante do suplente do MiJiis.
tério das Relações Exteriorea, 1983/87.
Confetencista no Centre D'Études de Politique Etran~re.
Paris, 1972.
Conferencista na Escola de Guetn Nav~ 1979, 1980 e
198311!4185/87.
CoufCIOnclsta na Escola Nacional de IofOIDlllções, 1>79,
1982el983.
.
II Seminário sobre. o Programa Anlirtioo Brasileiro, São
Paulo, 1984.
Simpósio sobre Recursos do Mar, Rio de Janeim, 1984.
Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (CNPA), 1984187.
(membro).
Conferencista na Escola de C""'ando e Estado-Maior da
Aeronáutica (ECEMAR), 1984186.
Ramiio dos pa!ses de I..ÚJ8W! l'ai1J!I1esa pom tr.Wçio da Convcnçlio sobteo Direito do Mar.IU>deJaneiro, 1982e MapJto, 1984.
SemiDálio sobre Dileito do Mar. CEPAL, Montevid6u,

1984.
Comitiva do PmsidCDte da Comissão Brasileira de Atividades Espaciaia em viagem l China, 1984.
xm R<lllliio Consultiva do Tnuaclo da Alllártica. Ibuxelas.
1985.
Seminário Intemacional "Antartic Cballenge", Kie~ República Federal da AleDIIUlba, 1985.
SeminArio na geleria de Beardmore, Anlártica (palroc:inado
peloNationalReseanb Board,dosEUA),l98S.
IV Reuniio Consulliva Especial do Tratado da ADúrtic:a
(oegociaçio de um regime psra explomçio e aproveitament<> de
recursos minemis antirticos). VI Reuniio, do Rio de Janeiro,
1985; VII Reuniio, Paris, 1985 (chefe); Vill Reuniio, Hobart.
1986 (chefe); IX Reuniio, Tóquio, 1986 (àlefe); mmiões de groposrestritos. Novalorque,l98S, NovaZelindia,l986.
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Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE), suplenle, 1985/87.
Seminário sobre coopençio científica Antártica (patrocinado pelo Intemaliooallnstitute for Enviroment and Development),
Recine, Estados Unidos, 1986•.

Conselho Deliberativo da Superintend&lcia do Desenvolvimenlo da Pesca (SUDEPE), 1986/87 (,.presenlmte do Minislirio
das Kelações Exterioxes).
Convençio som a Proteçio do Palrimôoio CUituml e Natural. Xni Reuniio da Mesa (Relator), Paris. 1987; Assembl6ia das
Partes, Paris. 1987; XIn Reuniio do Comit~. Paris. 1987.
Conselho Executivo da UNESCO, suplente do Prof. Jos.! L
v_., CXXVI Reuniio, Paris, 1987; CXXVII Reuniio, Paris,
1987: cxxvm Reuniio, Paris. 1987.
Um Brasil ignorado: o espaço marinho nacional. Revi.Ua
Brasileira de Tecnologia. VoL 17,n.l,Jan/Fev.
Tbe Ant.m:tie Treaty System from lhe Penpective of New
Consultative Party, in'Anwiic T=ty System, an...e.sment.. Natia:al Academy pxeas, Washingtoo D.C.
Segundo Tenen.._ FN, (reserva llio xemunerada). Produtor
de Programas na ~ MEC. 1963/66.
Ordem de Rio Branoo. Grande OficiaL BnsiL
Ordem do M6rito Naval, BnsiL
Ordem do Mérito Tamandanl, BnsiL

"Ordem de Mayo". Argentina.
''Ordem al Mérito11• O:rile.
Ordem do Dannebrog, Dinamarca.

Slélio Marcos Amarante, Olefe do Departamenlo do Serviço Extericr.

(À Comí.ssão de Relações Exleriores e Defesa Nacio:mL}

Exc:el&.cia a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do SeDhor Antônio Ferreira da Rocha, Ministro
de Primeira Classe, da Carteira de Diplomata, para exen:er o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República do Haiti.
2. EocamiDh:o, em anexo. o Curriculum Vltae do Embaixador Anrônio Ferreira da Rocha. que. juntamente com a Mensagem ora submetida i aprociaçio de Vossa Excel!ncia, será optesentada ao Senado Federal para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Lulz Fcllpe Lampn:lll, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
Currk:ulum Vllae

MinSrodel'rimoialClasoe.ANIONIO FERREIRA DA. ROCl!A
Petr6polis/RJ, 14 de agosto de 1932.
Filbo de Jcaquim Ferxeira da Rocha e Maria Ferxeira da Rocha. CPCD, IRBr.
CUno de Dixeito, FN-UB.
Jomalista profiSSional. com atuaçio, dentre outros. nos se-

guintes órgios: ''Revista da Semana". ''Manchete10, Diário Carioca, O Jomal. Úldma Nova, (diários e semanárioo do Rio de Janeiro); Editor de cidade do ''Jcrnal de Brasília", e chefe da Sucursal de Brasilia de "Veja" (1973).
Obns: "Amanbi e a:maiibi e amanbi11 , romance, editora
Saga.i963.
''Pan!aleio", premio de literatura infanlil da Fundaçio Cul~raldoGDF,l973,EditoraArtenova,l974.

Primeiro pmúo do co:ocurso de Conto esportivo Promovido por ''O Globo", com "As ve~ quando brilha o Sol'' (1958).
O.efe de Gabinete do Ministro da Ciência e Tecnologia
(1985-1987). Secxetário-Geral Adjmto do Ministmo da Pxevidência Social (1987-1988).
Cônsul de Terceira Classe, 31 de dezembro de 1959.
Segundo Secmário, antiguidade, 13 de dezembro de 1963.
Primeiro Secmário, antiguidade, 05 de maio de 1972.

MENSAGEM N"279, DE 1995
(N' 813, na origem)
Senhores Membros ®Senado F~.
De conformidade com o art. 84, inciso VIL da Cooatituiçio
Federal. e com o dispcsto no art. 18; inciso I. e nos orts. 56 e 58,
do Regulamento aprovado pelo Decreto n' 93.325, de I' de ootubro de 1986, no art. 39, inciso I, allnea a, e no úl. 40 do Anexo I
ao Decreto n• 99.578, de lO de outubro de 1990. sul:meto i apreciação de Vossas Excelências a escolha, que·desejo fazer, do SeDhnr Antônio Fem:ira da Rocha, Ministro & Primeira Classe, da
Carteira de Diplomata, para exercer o augo de Embaixador do
Brasil junto à República do Haiti.
Os m6ritos do Embaixador Antônio Feneira da Rocha, que

me iDduziram a escolb:ô--lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa inlonnaçio do Ministirio das Relações Ex-

teriores.
Brasília, 28 dejllbo de 1995.- Marco MacieL
EM N' 428/G/SRC/DSE/DP- MRE- APES

Bmilia, 27 de jllho de 1995

-B.Y.celen!issimo Senhor Presidente da Repibü~
De acado com o art. 84, inciso VIL da Cooatiluiçio, e com
o disposto no art. 18, inciso I. e nos arts. 56 e 58, do Regulamento
aprovado pelo De=to n'93.32S, de !'de outubro de 1986. noart.
39, inciso L alínea a, e no art. 40. do Anexo I ao ~to n°
99.578, de lO de outubro de 1990, sul:meto à apxeciaçio de Vossa
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nlereciinento.n<Je

i::onselhniro:
ma~ço de 1977.
Ministro de Segunda Classe, mexecimento, 28 de ju!lho de
1990.

Ministro de Primeira Classe. 27 de junbo de 1994.
Assistente do O.efe da Divisão de Imig.-ação, 1960.
O.efe. substÍJllto, da Divisão do Pessoal, I %1/62.
Auxiliar do Subsecretário das Relações Exteriores, 1962.
Subchefe da Divisão de T11IIIS)lOI:Ies e Co!mnticações,
1974/76.
Assessor do cbefe do Departamenlo Econôntico, 1981/83.
Hamburgo, Vice-C&!sul. 1963.
Hamburgo, Olosul-Adjunto, 1963/64.
Colombo, Segundo Secxetário, 1964/68.
Colombo, Encamgado de Negócios. a.i., 1%5/69.
O.icago, CônsuL 1969ni.
O.icago, Encam:gado. a.i.,l971.

-- -Bagdi.Pdmeiro~t~io,l974.
Bissau, Encarxegado de Negócios, a .i., 1975.
Bt11Xelas, CEE, Conselhniro,l977/79.
Buenos Aires, Conselheiro, 1979/81.
Vm:sóviA,En=gado de Negócios, a.i., 1981.
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Ordem de San Martin.
Teerã, Encam:gado de Negócios, a.i., 1983. .
StéUo Man:os Amarante, Chefe do Deportamenlo do Serlaund&!, Conselheiro, 1983.
viço Exterior.
laund&!, Encamgado de Negócios, a.i., 1984.
Porto, C&sul-Geral AdP,.to, 1988.
(À ComUsãc de Relações Exleriores t Defesa NacionaL)
Nova Orleans. 1990192.
Grupo de Trabalho de Polltica e lmigtaçio da Comissio
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PermanemeparaaCfAP,l960(assessor).
Sobn: OS!Untos dlvenos:
Feira de Seatlhe, 1962 (eucanegado dopovilbio bmsileiro).
N" 275, de 1995 (n• 796/95, na origem), de 26 de julho do
Reunião "ad boc" sobre o CM. Ceilio, 1965 (delegado).
corrente ano, pela qual o fusideote da Reptlblica COilliOÍca, conConfe~ncia !nterameriC4!!4 Especializada sobre Apücaçio
da Cwncia e Tecnologia ao DeseDVolvimento da Am6rica Latina, forme autorizado pelo Docteto Legislativo n• 31, de 1994, que a
participação bmsi1eim oa Terceira Fase da Míssio de Verlficaçio
Brasilia, 1972 (OigiDizador).
das Nações Unidas em Angola (UNAVEM - lll) está sendo auRepresentante-AdjuDlo do MRE na CERNAL 1972173.
mentada com o envio de 240 militares. Infonna aiDda que no dlti.
XVI Reunião da CECLA, 1973 (delegado).
mo mh de julho segoiram para Angola 39 oficiais e praças que inReunião de Consullas sobre Tr11DSJl011<S Mu!limos ame o tegruio os Comandos Central e Regionais da Missão e, em agosto
próximo se!io enviados uma Componbia de Engeubaria e dois
Brasil o a Noruega. 197;3 (de~gado).
n Sessão do ComM l'tq>aratório de Convençio iiobre um Postos de Saúde Avançados.
C6digo de Cmduta para Cmf~cias de Fmea, Genebra, 1973
N" 266, de 1995 (n• 746/95, na origem), de 6 de julho últi(delegado).
mo. encaminhando ao Senado o demonstrativo das emissões do
. ConfeJ:fncia Plenipotmciária para examinar um prqjdo de Real tclativo ao último ml!s de maio. as razões delas determinantes
C6digo de Conduta para Cmfer&cia de Fretes, Geneln, 1973 e a p:>siçio das :reservas inlemaciooais a elas viDculadas; e
(delegado);
N" 277, de 1995 (n• 799/95, na origem), de 26 de julho do
Reuniio de Consulta sobre Transportes Mu!limos entre o corrente ano, pela qual o Presidente da Reptlblica eacaminha, Do.
!OlmOs do padgrafo 1° do inciso n do orL 6° da Lei n• 9.o69, <te
Brasil e a Colômbia, 1973 (delegado).
·
ll Reunião da Comissão Mista Brasileiro-ColombiaDa de junho de 1995, a Programaçio Moneúria relativa ao tm:eiro trilljOstre de 1995, com estimativas das faixas de variação dos princi.
Cooperação Eccnamica e T~ca, Bmsfiia, 1973 (delegado).
pais agregados lllOiletários, análise daevoluçilo da""""""""JJaciooal
Negociações do Aoottfo sobre Tnnsportes Mmftimos com pm'ÍSta pora o segundo lrime.stre e as justificativas pert;-...
o México, Bnsflia, 1974 (delegado).
As matérias vão à Comissão de Assuntos EconôReuniio de Consulta sobre Tr11DSJl011<S Madtimos com a
micos.
França, Brasilia, 1975 (delegado).
Remüio da CEPAL sol:<e Responsobilidade em Tmnsporte,
N" 244, de 1995 (n• 72:1195, na origem), de 30 de junho ~~~
Cidade do México, 1975 (Chefe).
timo, comunicando sua aus&lcia do Pais, no perlodo de 7 a 8 de
Comissão de Esmdos relativos l Navegação Aérea lntema- julho de 1995, quando p<Uticipou das cerimônias de posse do Precional. do Ministirio da Aeronáutica, 1975 (representante-adjunto sideote da República da Algentina. Carlos Saul MeJl<IJI;
doMRE).
N" 245, de 1995 (n• 727/95, Dll origem), de 3 de julho >liliVI Reunião de Cousulta Aetónáutica Brasil-Estados Uni- mo, coJWDÍcando o recebimento das Meosagens .:'s 262 a 264, de
dos, Rio de Janeiro, 1975 (delegado).
1995 (SF), que participamm a promulgação dos Decretos Legisla·
Reuniio com a Fraoça sobre tnnsportes aéreos, Rio de Ja. tivos n"s 92 a 94, de 1995;
neiro, 1975 (delegado).
N" 246, de 1995 (n• 728195, na origem), de 3 de julho últi0
Reunião sobre Se8UIOS no TransportÔ IDlemaclooal. CE- mo, comunicando o m::ebimento da Mensagem D 265, de 1995
(SF), que participou a aprovação da retirada do Projeto de Lei da
PAL, México, 1975 (chefe).
V Reunião de Cousulta Aeronáutica Brasil-ltáli&, Roma, CAmara n• 80, de 1995;
N" 247, de 1995 (n• 729/95, na origem), de 3 de julho lllti1976 (delegado).
0
Reunião com Iraque, nogociação de Aoottfo sobre Trans- mo, comunicando o recebimento da Mensagem D 268, de 1995
(SF), que participou a pronmlgaçio do Decrc:to Legislativo n• 95,
portes Aéreos, Rio de Janoiro, 1976 (delegado).
de 1995;
Conversações informais com as auroridades aoron.Wticas da
N" 248, de 1995 (n• 730/95, na origem). de 3 de julho últiEspaoha, Rio de Janeiro, 1976 (delegado).
Conversações com autoridades dos Govemos de Angola e mo. comunicando o recebimeniO das Mensagens n°s 269 e 270, de
1995 (SF), que participaram a escolha de autoridades;
da Nigéria, Luanda e Lagos, 1977 (delegado).
N" 249, de 1995 (n• 731/95, na origem), de 3 de julho 1llti·
I Reunião da Comissão Mista de a.tmra Brasil-Argentioa,
mo,
conmnicando
o recebimento das Menaagens n's 272 e 275 de
Brasllia, 1980 (delegado).
1995 (SF), que participaram a pmmulgaçio das Resoluções n"s 26
X Sessão da Conmnidade Internacional da-Pimenta. Pam, a 29, de 1995;
1982 (chefe).
N" 250, de 1995 (n• 732195, na origem), de 3 de julho últiMedalha Lauro Müller.
nic.i,-COIDllnicando o ~imento da Mensasrm U0 296. de 199S
Mérito Aeronáutico.
. (CN), que participou a aprovação da Medida Provis6ria n• 1.002,
de 1995;
Ordem de Santos DumonL
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N" 251. de 1995 (n• 733/95, na origem), de 3 de julho ultim.oy comunicando o recebimento das Mensagens n% 298 a 311. de
1995 (CN), as quais participar.un terem-se esgotado, sem dehberação fmal do CongieSSO Nacional. os pr.IZOS previstos pill11 apre<:iaçfu> ..
das Medidas Provisórias n"s 999, 1-!X>l, e 1004a 1.015, de 1995;
N" 252. de 1995 (n• 738/95, na origem), de 4 de julho Ultimo, xestituindo autógrafos do Projeto de Lei n• 11, de 1995-CN,

que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Segurida-
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·1995 (n" 532/95, na Casa de origem), que autoriza o Poder Execu-

tivo a utilizar estoques públicos de alimentos no combate à fome e
à misma sailciooado e transfonnado na Lei n• 9.D77, de 10 de julho de 1995;
N" 'UJ9. de 1995 (n• 766/95, na origem), de 11 de julho do
=nteano, referente ao Projeto de Lei da Câmaran•25,de 1994
(n• 2.058191, na Casa de origem), que introduz modifiCação DO
Plano Nacional de Viação, incluindo o trcebo rodoviário <p~e especilica, sancionado e tianSformaclo na Lei n• 9.D78, de 11 de julho
de 1995;
N" 271. de 1995 (n° 773195, na origem), de 14 de julho do
C<lllente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara rf'37, de 1995
(n• 3.805/93, na Casa de origem), que altora dispositivos do C6digo de Processo Civil, com a adoção da ação monit6ria, aancionado
e transfortuaclo na Lei n• 9.079, de 14 de jmbo de 1995;
N"272. de 1995 (n•774195, na origem), de 14de plhoúltimo, pela qual o Presidente da República comunica que se ausentoo
do Pais no perlodo de '18 a 23 de jn1bo último, quaudo, em visita
de &!ado a Portugal, participcu da n Cimeiia bilateral Luso-Btasileira. e manteve encontros com o Presidente, o Pri:meiro--Minislro
e o PresidelllO da Assembléia daquele País;
N" 273, de 1995 (n°781195, na origem), de 19 de plho último, xcferente ao PÍojeto de Lei da Câmam n° 33. de 1995 (n°
4.353/93, na Casa de origem), que acrescenta dispositivos às Leis
n"s 7.492, de 16 de junho de 1986, e 8.137, de 27 de dezembro de
1990, smcionado e tianSformado na Lei n• 9.0SO, de 19 de junho
de 1995;
N"274,de 1995 (n°782/95, na origem), de 19 deplhoúltimo, referente ao Projeto de Lei da Cimara n° 21, de 1994 (n°
1.685191, na Casa de origem), que alr..-a a redação do art. 4• da
Lei n• 8.197, de 27 de junbo de 1991, sancionado e transfortuado
naLein°9.081,de 19 dejunbode 1995; e
N" 278, de 1995 (n• 800'95, na origem), de 'lfJ de julho do
=nte ano, pela qual o Presidente da República comunica sna
ausência dO País nos dias 27 e 28 de julho, a fim de assistir às cerimônias de posse do Presidente da República do Peru, Alberto Fujimori.

de Socíal da União, em favor do Ministério da Eàlcação e do Desporto, aédilo suplementar no valor de R$237.428.560,00, para os
fms que espcciflca, sancionado e transfortuado na Lei n• 9.071, de
4dejllhode 1995;
N" 253, de 1995 (n• 740/95, na origem), de S de julho áltimo, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n• 4, de 1995-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em fava< da Presidência da República- Estado-Maior das
Fmças Annadas, aédilo especial até o limile de RS33.5ll.200,00,
para os fins que especifica. sanciooado e tr.msfonnado na Lei n•
9.072. de 5 de julho de 1995;
N" 254, de 1995 (n• 741/95, na origem). de 5 de julho ultimo, restituindo autógrafos do Projeto de Lei n• 7, de 1995-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União cmfito suplementar no vala: de R$7 .493.000,00, em favor
do Ministério do Planejamento e Orçamento, para os fms que espccifu:a; sancionaâo e tianSformsdo na Lei n• 9.073, de 5 de julho
de 1995;
. N" 255, de 1995 (n• 743/95, na origem). de 5 de julho último,OO!Jl!micandoorecebimemo da Mensagemn•277, de 1995 (SF).
que ratificou a escolha de MiDislro do Tn'buoal de Cootas da União;
N" 256, de 1995 (n• 744/95, na origem), de 5 de julho ultimo, comunicando o recebimento das Mensagens n"s 278 a 280, de
1995 (SF), que participaram a escolha de autoridades;
N" 257, de 1995 (n• 745/95, na origem), de 5 de julho Ultimo. COIDJJD.icando o recebimento da Mensagem n° 281. de 1995
(SF), que participou a JXODlll!gação da Resolução n• 30, de 1995;
N" 258, de 1995 (n• 751/95, na origem). de 7 de julho ultimo, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n• 20, de
OFÍCIOS DO t• SECRETÁRIO
1994 (n• 204/91, na Casa de origem), que revoga o art. 4° dli Lei
DACÂMARADOSDEI'UTADOS n• 2.410, de 29 de janeiro de 1955, que prábe a importação de auEnaaminhandb à revisão de Senado autógrafo.&
tomóveis e barcos de passeio de luxo, sanciooado e tmiisfOnlladO dos seguintes p~tos:
na Lei n•9.Q75, de 7 dejllho de 1995;
N" 261, de 1995 (n• 756195, na origem), de 7 de julho áliiPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 79, DE 1995
mo, comunicando o recebimento das Mensagens n"s 282 e 283, de
(N" 111J95, oa Câmara doo Deputados)
·
1995 (SF). que participar.un a pronmlgação das Resoluções n•s 31
- Apro-.a o texto do ProáJ<olo relativo ao Códie32de1995;
go Aduaneiro do Merc:osul, concluído em. Ouro PreN" 262. de 1995 (n• 757/95, na origem), de 7 dejulhoúltito, assinado pelo Brasil em 17 de dezembro de 1994.
moy comunicando o recebimento das Mensagens rfs 286 a 290, de
1995 (SF), que participaram a promulgação dos D=etos LegislaO Ccngresso Nacional decreta:
tivos n"s 97 a 101, de 1995;
Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo relativo ao CóN" 263, de 1995 (n• 758/95, na origem), de 7 de julho Ulti- digo Adnaneiro do MereosuL conclu!do em Ouro Prelo, assinado
mo, comunicando o recebimento das Mensagens n"s 293 a 295, de
pelo Brasil em 17 de dezembro de 1994
_
1995 (SF), que participaram a promulgação das Resoluções n•s 33
l'aiágrafo único. Serão submetidos à aprovação do Cona 35, de 1995;
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
N" 'UJ7, de 1995 (n• 763/95, na origem), de 10 de jllho últi- referido protocolo, assim como quaisquer apstes complementares
mo, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n• 47, de
que, nos teunos do inciso I do art. 49 da ('onstitnição Federal, acme1995 (n• 194/95, na Casa de origem). que alteta a redação do art.
tem encargos on compromjssos gravosos ao pa!JÍIDÔI!iO nacional.
12 e suprime o art. 53 da Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 1980,
Art. '1:' Enquanto Dão f"""" editadas as Normas de Aplicacom as alterações introduzidas pela Lei n• 6.964, de 10 de dezembro de 1981, que defme a situação }D:ídica do estiangeiro no Bxasil, ção específicas, a que se refexe o Protocolo, fxcam vigentes a legis- lação e as regulamentações intemas existentes.
sancionado e transfOOJJadonaLei n•9.076, de 10 de}llbode 1995;
Art. 3° Este decreto legislativo enlia em vigor na data de
N" 'UJ8,de 1995 (n• 764195, na origem). de 10 de julho último, rostituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n• 86, de sua_publicação. -
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MENSAGEM No 168, DE 1995
(Do Poder Execudvo)

Senhores Membros do Congn:sso Nacional.

De conformidade com o disposlo no

aniso 49, inc:íso 1. da ConstibliçJo Federal.

a:hriO l eleYida consideraçlo de Vossas Excel!ncias. acompanhado de Exposiçlo de Motivos
a s.11o1a MJni- de E.llldo da Fazenda e das Relaçoes Exleriores. o leltio do: Prolocolo
' ' :1'10 8D C6dlao A«hz•Aein) do Men:osuL COIICiufdo em Ouro Preto. assinado pelo Br.uil em 17
de :la:mbrv de 1994.
.
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encaminhar I\' C'on[UUSO Nacional pa" que~.~ incorporad~' ~ etrdenlmrrw.o jundic:o elo
Pa1s o-"Protocolo Relati\·o ao Códiga ~rodo MercoSUl"'

"7-~,__.,....._,

Pedro Samplio Mlllll
Mi!Uiro da Fuanda

\'I..\ O \ LXI 1(l:o-1( .\(1 1>1: \IOTI\O"t 1'\TfiR~II:\JS"J lRI.\L
I)()' ~L 'I-I()RL!'- \li, IS I'IUJS l>ll:SJ :\lXII> \ 1.\Lt.:::\U \
I 1)\-;RI.I. \!ÚISI..\"li:RIORI.S '"1)1.26 .01 95.

r:du,:.il, du C'ôdi1!0 Adua~~ro Cumum tlaborado Jk'kl Suh1frupu:

-~"'

Aduaooros . e aprovado peh.• C onsdho do \iercado C'omum - \1ERC'OSL"L.

: Soluções e- pro...idêncías com:idu no ato nomw:i\'O na mtdida pcoposta·
Adoçlo de uma ietzislaçlo llduanei111 comum que permite a apliclçlo uaifonne
diS nonnas comunitarias no imbito do !\iEJt.COSUL

·\icnnuma
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lmprcscu\Cii"lidade de um COdig" Aduancin' Cvmunitario tmdt' em \.ista a
-em \l!:!tlr da l niio ~uanelrn em I de ianetro CK" I .xl;

6 lmpaao sobre o mc=io ambieme
7'$enhum

.... '

I
Aviso n•

280 • SUPARIC. Civil.

Em

19 de

teWrei=

de 1995.

a-

Encamlnbo
Socn:laria MensQem do Ezcelemluimo- l'lelldculc da
ltqldbHcL .,_pll1bao!a lle Espoaiçlo de Molivoo doa lienlla<es Miniluoa de Ellldo da Fuzadae
daa IWoçGeo EsleriarcL COIII O tuiO do ProfDcolo bladw 110 C6dif0 c:cac:lufclo em Ouro Preto, Ullftldo pelo Bruil em 17 de - d e 199'.

c=~

CLOVIS DE BARROS CARVAI.HO
MiniJUo de Esudo Chefe da Cisa Civil
da Pn:sid!locia da llepllblic:a

=

ASua-oScMor

llepulado WILSON CAMPOS

Secrellrio da C1mara dos Depotldo5

IA..Qf,

do ~
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1'1~1 III 1('1 11 .c I RELATIVO AI ll"ÚI>I(i() AI>IJ!\NEIRO ()()

MERl"OSUI.

···········~·~·······~·'

A R<,Ublica Argcnlinu.
Rcpúblic:a du J'uraguui e

11

1

Repllblic1 l'cderllliv1 do Brosil.

1

República Orienlal do Uruguoi. dorovonte

11<1MllninndaÓ ''Estudo Partes":

cumiii<Tiltllk• <• ·rraiodo
<'111

de: AssuUÇiõ minodo j.êtõs EstadO. Portes

21• de murçn de I'19 I :

t'<MIScientcs da necessidade de adular uma legislaçlo oduoneira

Ctllnu•n que pennila u oplicaçlo unifonne das normas comunitáriM

nci

limbitu du MERl'OSUL:

Re<1Mihecendo que para a entrada cm vigor de uma Unilo
Aduaneira"" 01.01.95. é imprescindlvel adular un1 Códig<>.Aduoneiro
cumunilürio~

'I i IIII OI
lliSI'I >SI~'(>I'S 1'1!1' I.IMINAIU'S

t'AI'iTIII O I

ÁMIIIICII>I' Al'l.ll'A~·Ao I' lli:HNI~·OES BÁSICAS
Arti~u

I"

t, rm."SC."IIlc l"údigo c suas Norma"' \le Aplicaçilu constiluean a
lcgislaçilu uduunciru uplicli\•cl:
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nl à tlll8lidllde do território ad1181ieim do fi.lorcadG Comum do
Sul ·M\iRCOSIJI •• instituldo pelo TIMÚ> de Assunçlo. de 26 de março
de 1991. salw diSJIIISiçlles comunitíria espeeiais ou rauhlntes de
ucurdus iti~utcionais~

b) oo interctmbio c:omen:ial dos Estllclos Partes do
MERCOSUL comlerçeinl!l pal!e,.

Arti&<o 2"

I. <>tcrritilliu ad11811Ciro do MERCOSUL c:ompmnde:
n) o território dn República Araentino:

b) o terriiDrio dn Repúblical'ederaliva do Brasil:
c) O território dn República do l'araguai;
dt o terrilõrio dn República Orien.-1 do Uruauai; e
c) o tctritcirio de qunlquer Estado que se tome parte intquw~tc

2. Incluem·'"-: oko t<"f! illiriu ndum10iru du MI:Rl"OSI li. as
lcrrittM iui"t

;JS

ó~oas

'"";r; c:tuiMHnit"US c~t:ltt5i.,·us c o C!'J'DÇo a.~"C' dos E.~oc.kl5

l1arlc!t

J. 1\ pcnnuno!nciu de mercadorias cm 7..ooa l'nonca é

Arca

Adullncirü I~spccial nilo C51Ó sujeito aos wntrules aduunci~ habituais.

Anil!" 3•

Nu accpçlo do presente t"ódigo, cntaodc-se por:
·1. "Território Aduaneiro": a totelidade do território dos Estados

l'uncs q110 intesnm

o

MERCOSUL, no qual se aplica a lqislaçlo

aduoocirn comunilíriL
2. Enclave: f:ntcnd<'-se por aK:Iave ad11811eiru comunitário, a parte
do territ<irio de ~ pais.· em cujo lmbito geo~fico é pennitida a

•l•licao;ilu dn k.'llislaçilo ndUIIICÍrD comunilliria:
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3. Exdove: Entende-se por exciiiW aduaneiro, a porte do território
do MERCOSlJI.. em cujo âmbito

~eognilieo.

nlo se opliea a 1<8islaçllo

uduan.:ir;J cmnunit~ri~ ..•

.t. "l,cssua":
o) a pessclllfisi•'l,

b)

o pessoajuridial.·

n) no

cuS~•

1k pc~soa lisicu.

M~uelu

qut: lenha no mesmo sua

rcfiidênL'ia hahituul c pc{111UliC1llC ou s:çu c.k~níciliu lcpul:
h) nu ~:aso de

pt.-s~1aju~idic~.

aquela qua tenha no mesmo sua

sede social. sua at.huinistnu;àn ou cstabclccimentn Peflnancnte.
Cl. "/\utoric.lutlc aduaneiro": a outuridaüe competenk para a
aplieuçilo da lcgislaçilo aduaneira.
7. "Dccisilo.. : nlo administrativO quC-decida subre.. um caso concreto

emmateria de aplicaçllo dale~slaçilo aduaneira.

8. "MercatJuria": qualquer• bem susccth·el de uma operaçilo

ou.Juilltcira.

9... ~lcrcmJnrias cmnunitârias":

a)

a.~

obtidas no território aduaneiro. de conformidade com

c1s Uisposiçües c.lc origem cslabelecitla!; neste Côc.Jigo:

h) ac; i1nportadas de terceiros países ou lerrilôrios e
dL'Sfmchuda.~

para con!õwno. ~111 lh:re circulaçilo no lerrilúriu aduaneiro:

lO. "Mcrcadorius nikKomunilBrias":

a) aquelas nllo obrlnsidas pelo item 7;
j '

b) as que perdem a condiçlo de eontunitáriu ao serem
cxpurtudus a titulo dclinitivo do território aduaneiro.
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11 .. "llbril'uçilu tribultiriu uduuoiCiru": a ,.,;!l"'iiõo• q:oo tem ..,,.
....,..., de rn1"11' u n!IMtltMtte du cn!ditu trimd•io• decorrente di qislaçllo
aduunciru.

o) alplicaçllt de um rqione lduaneiro:

b) u intruduçao em 7..ona l'flltCII ou cm Área Aduoneino
cI a recxp.Wil!Çio:
.di a déolruiçlu:
c) o llblnclonocm.f•- do l.!r*io.

13. "Rqimc adulotciro':

11) 11 ~ilo pant COIISIIIIIII:

b 1 a reimponaçllo:
c) a admisslo tcmponirio:

di aldmissl!' lcmporiria para aperfeiÇUII11CIIIo lli•o;
e) a exponaçlo:

O n exporlaçlo temporiria:
11 a expoi'IIÇio lemporiria para eperfeiçOalnenlo pàsi•o:
h) o lrlnsilo aduaneiro:
i) o depósito aduaneiro

j) a '-mnaçlo 1Gb controle aduaneiro:

14. "lll:dwuçilu de ciiC,uda": •-i•imnicuçiln ti tKitnridnde udm•10ira.
tau ltwnm

I'"·"' istu. da dK.1!Jidu: da rnm:udcvia u umu ürCa 50b jurisdiçiu

adliUIIcirD.

.
· I~. "1\priSCnloçlln dl1 mm:acloria": alo de! colocar a 'JIIel'cadoria •
.

disp."'içio do 1\duuna .,... cumprimento das formalidades adUIIIeiras.

16. "l>cclwanlc": remetente, consipalllrio ou pesSCNI com direito a
dispor das ntch:adorias.

ai......., cm seu

ROtne

ou almis de repmentante

d.'Vidlmenlc t..bililado, que apme111c ..,.. declnçlu pn um rqime

adulncim.
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17. "Dcclarl!Çiu pura um regime aduaneiro":

DIU

pelo qull, DI ronna

JI'""<Tila pela Aduana. o d<"Ciaranle descreve a mercadoria. indica o resime
lllluaneiw a elo aplicável e proporciona as inlàrmoçlles nceasáiu i
respc<1ivu uplicaçilu.

18. "EnlrcJ!ll um •..,ipndu": liK:uldlllle do auluriduue a<luaneira de

cokiCUr • mt:rca<luriu à ui•pusíç!lu do interessado antes do integral
cumprimento das lilnnaliUa<les do despacho aduaneiro.

19. "l'mo:edimentu simplilicado": é o conjunto de aiOS do despacho
; lllluuneiru que, petas CurOCieristicas do. mercadoria 011 pelas cin:unsllncias
de luto du up:raçilu, permite u dcsconburll\-'0, uispensancJo.se as

lilnnaliulllles prévias. ntedi1111e controle aduaneiro minimo necesdrio
paru

""''"l'u.., ocumprimento dos nonnu aduaneiras comuniláriu.
2U ..UispnCõi~·cM..-s C.'IMnunitãrias": atus n.l!uliniM.'fllarc.oç c.•

\.'Sla~~-cif.lt.~

C."lH~juntunM.'IIlC

~lu~

Estudu!it

l'ílrtC!ii,

no

rKtrmnlivc~

âmbito do

MI:Rl ·c )St •1 .. e de urlicll\'ikt JKl lt."'Tilúriu aduaneiro;

..

21. "l>isposiçtte.-s
em ' vi~ur
.. : u."' dispu~içõcs comuni~âriu."' e as
.
.
'
.,
nm.:itMiais ct»tnpk"lncntarcs. c.k."Sdc ~ 'I':'C .u."' _n:ICridas !Kinnil:~ nacionais nlo
~jam \."tH1tr<.ÍfÍacõ ~l pr~cillC C(·~-i~O:
·• ""' .·~•::;;;,:. _ _. •.,!-:.,__.;,. ~!,: ___ ·I·

22.

"< )pcraçikl aduaneira": loc.lu a opcraçllu de embarque.

. desett!barq'!"". Çt!lra.du, ..~"ciua, !II~Yimcn~açilu, depósito ou trAnsito de

. mercadoria ubj"-to de çomC~cio exteripr e sujcila a c.ontr9lc aduan~iio;
. 23. "CIMIIrole a<luaneiro": o conjunto UC medidas aUOiadas pela

··.' au~ur!<l!"k ~duw"iir~ puru,l!-•segw:o!f,O euutprimentq fias disposições deste
t'údil!'te ~ .S\J\If!. Ntl(lll!L' de AP,lici!Çiiu; .

,, ,

2~:

. ''l~pac~"',
.aduaneiro":
o conjunlt.'· .de lhnnalidatlt5 e
.
. .
pruccuu.uentos. 'III!.' d•~ctikt ser. cwnpt·idos pata 1!J.>ter o uescmbura<;u da
IIM:rc~wia.. q~l411t~urr que seja o regime ac.luanc:iru NPJicadu~
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25. "Verilicaçilo aduaneira": o procedimento que tem por objeto a
anúlise duc:umental e a verilicaçilo da mercadoria. assim entendid6 como 1
seqüêncin de aiUS praticados pela autoridade adllllfleifl a fim de
<tHilpruvur u exatidilo da declaraçilo apresentada e o cumprimento dos
requisitos legai• e regularnentare5. correspondentes ao respectivo regime

aduaneim.
2(,, "filml P1 im:.'ui01" 01 tir«:a tcrn..-strc uu uquúticõl, cnntinun ou
dc.-sccHUinua. ucupnc.ta f'CIU!' purtus. acrnptM'tus e a úrcu odjm:cntc aos

P<Mit<IS <k: lhnotciru. allandcgados. pela autoridade aduarn:ira. ao tríli:go
~

nJÇ'fcucJurías...·ciculll!" c/uu pessnac;.
27. ""I ripula11tc"': to"~ pessuu que está a serviço do veiculo durante o

pcrcurst~

t.b viagem comercial ou militar.

28. "Veiculo": qualquer meio de transporte utili7.ado pari conduzir
p<."S5011!1 nu bens. de um lugar para

oulf!l.

29. "Viajante": tuda pessua lisica que entra ou se movimenta no
território aduaneiro. ou que sai do mesmo, e que nlo sc!ja tripulante.
C"AI'iTUt.O 2
lliSI•OSI(,"ÜES tiERI\IS RELATIVAS AOS DIREITOS E
OBRIGAÇÜES

llf\S I'ESSOi\S FACE À Ll'<iiSl.i\(,",\() i\l>IIANEIRA

Scção I
Direito de Representação
Artigo 4"
I . O remetente. o consignatârio, ou a pessoa com direito 1 dispor da

mercoduri•, poderá atuar diretamente. por intermédio de emprepdo com
vinculo cmpregaticio pem1anente ou através de represen!Mie, na
lnllllitaçilu de

operaÇileS

aduaneiras. nas condiçlles estabelecicle nas

Normas de i\plicaçllo.
2. ( l n.·rn.-scnlithlc tlc,·c ser t.lc~r.nchunlc mlumtciro. registrado c
habilitndutull:.slôlclu t•&utc da npcraçãu,
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3. o dcspoc:h11111e aduaneiro deve ser ,.,..... de ClllllfliO"Ida
id<lllCidalk: moral e CW~~<imicu que o habilite 1111 exo:rck:iu da qu.Jiroc:oçllo
técoiça cllittidu JlliiD a runçllo. nas condiçOes estabelel:idas ,.. Normas de
Aplicuo;ilo.

4. l'uda . Estado l'..e poderá dispor sobre a obriploriedatle de
intervençlk> de despachante aduaneiro nas operaçiles de comércio exterior.
Seçlol

t'tM>SUitos Rellllivos i Aplicaçllo dal.egisluçllo Aduaneiro
Anigo !>"
I. A11 "'~"'"'' à 111tt..-idade aduuneiru umu dccisAo relativa i ··

uplicuo;iln du legisluc;ilu adu111tira. 1 pessoa forneceni lados os elementos
11CCCS.Wios para CS."ie fim.
2. Us requo:rimentos deverio ser opresentlldos p..- escrito. na forma

e a•KliçÔC' estahe~Ccidus nàs NanniS de Aplicuçllo.
3. As decisllcs. devidanente f1111111!nentldas pel• .autoridlde
aduaneira; sallo comunicadas por escrito ao requerente, noa praoo

eslllbclecidos nas ,!'lonnM de Aplicaçllo, e scrlo de execuçlo inltdi...

resalvldo• o disflll'lo no Titulo rellllivo a Recursos.
Scçiko J

ln fonnuçãu

Artigo 6"

I. l.)uulqucr

aduaneira

i'CS"'"'

interessada

p11de

requerer

* autoridlde

inforniiiÇ., sobre a oplicaçlo da legislaçllo Muaneiro em

relaçlo a c:asos concn:tus.

2. A infonnoçilu scril prestada a lllulo gratuito ao requerente. Nilo

obstante, qullllllo a llltSIIIII ocasionar custos especiais i Aduana. estes
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poderio ser suportadç> pelo requercnle, ·o~e conformidl<le com

IS

N""'*

de Aplicaçllo,

Scçiln 4

Uulras IJispusíções

Artigo

r

A auloridadc aJuw,.,ira adolarã. nas

c:tmdi~ilcs

previSiu nu

disposições cm vigor, as medidas de conll'ole nccessiliu pora 1 comtl
uplicaçiln da

le~islaçilo

aduaneira.
Ar1igu R''

1\s fK.>ssuas inlcrc!õsada.'" cm npc:rru;ücs de interclmbin de

mcrc-ddm ias

n~nu.:<:crík.J.

inrunn~ões 1\Cccssârh•s

a

autoridade aduaneira. os documentos e

à aplicaçílo

daJcgi~laçik•

aduaneira. na fonna e

nu prlvu ~.~tah4:11."C..;du na..;; Normas c.k= Aplicação.

Artigo 9"

As infonnaçôes fornecidas i Adminislraçlo Adueneire ou

por esla oblida em rB1.ilo de suas alribuiçôes legais serlo de ceriler
reservado, de acordo com as disposições estabelecidas pela lesislaçlo
nacional de

c~dti

Eslado l'ane. enquanlo nllo seja edilada a respectiva

mmna cutnUJtilárin.

Artigo lO

l'ura litL~ de cmnrole aduaneiro, os inier<Ssados tle\·em

conservar us documentos relativc. s a operações aduaneiras pelo prazo de 5
(cinco) ,atKIS. a contar do primeiro dia do ano calendiriu S<I!Uinte iquele

do UCCJ<ràlcíu do· falo gi'rador. observando-se as disposiçOes especilicu
rrevislus neste Clidigo.
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Arll~u

II

l'arol c.·li:ilu de cnn\·cr.;iio cm muctla mtcionol dos valores em moeda
c~trangcir;.1 relativo~

u up:rm;ik.-s de comércio cxtcrim,

ser utili7ad:• scrú a "ip:cntc

IKt

Jc cAmbio 1

1 ILU

Estadu l,arte. na data do resistro da

declaração llilnJ um rc~imc: ••dmulCiru, c:cml(mne estabeleçam os Norma

de Aplica1·àu

CAI'ÍllJLO J
EXERCÍCIO DA Alrt ORIDADE ADUANEIRA

Artigo 12
I. A autoridade acJuaneira serli e;~ercida de IOnna pennanente no território

udup!!ciru du. MI'RCOS!JL e..em tudo o que. for: de sua área da.compclêi1cia c Jurisdição. a mlministraçikt aduaneira e seus servidores
Jíst:nis tcràu prect.'t!êncio sobre .os dentais urgonisn'H.lS que nele exerçam
stm!'

atrihui\.'ocs.

2. /\ prcccdêm:ia de que trata o item anterior implica. na obrigaçlo. pnr
purte dus demais autoridades. de prestar auxilio imediato.

~pre

que

rc4uisitudu. pura o cumprimento das otividades de C<111trole aduaneiro e de
cutucar••odisposiçilo da adrninistrnçilo aduaneira, pessoas, instalaçl!es ou
equipamentos necessários uo cumprimento de suas funções.

3. O .._,.,·idor. àduiiiiCiro poderá requisitar o auxilio da forçot pública

li:d<nl. estadual ou municipal. quando necessário ao desempenho de suas
funções.

Arti~u

IJ

I. A discit•lina da cntruda. permanência. IIK»intetltll\'ilo e saldo de

p..ossous. \'Ciculos. unidades de cargo e mcrcudorius. na 7.ona primária. é di:

,.

compclênciol da auloridadc lllluaneira.

ct~ju

JOnna e condiç:Oes sedo
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esluhcle<:idu.< IIW< Nt>niiW< de Aplicaçào. sem pr.juizo

dl!... lllribuiçlles

de

"'"""' IHJ!ikl!'.

2. A cdiçik> de normus que lenham por objeto regul1r os llividldes .de

ou1ros orpnismos intervenientes nos opençGes de comércio extenor, que
impliquem u cxecoçilo ou 1ICtem os cnntroles llduaneiros. deverlo ser
precedidas de manifestaçlo por parle da autoridade ocluiiRCiro.

Artigo 14
A aultM"idadc aduaneiro. qu111do entender necesWio, podetá
· determinar 1 realizaçlo de investipçlles ou dilige,tcios que tenham por
uhjctivo upurar i11fraçlles tipilicadls neste CódiJ!O e nos

SUIS

NontiiS de

Aplicuçlo. bem como. inclusive, requerer infonnaç6es de ouuos

órBios

· <'11111 atribuições de controle da entrod1r, permrinci1 e Slidl de bens do
tcrritúriu aduaneiro.

TÍTlii.O 11
I'I.EMENTOS UE llASE I'ARA A Al'l.ll'A~'ÃO l>OS
<iRA V AMES'I\I>IIANEIROS
CAI'ÍTULU I
TARII'A EXTERNA COMUM E CLASSIFICAÇÃO
TARII'ÁRIA DAS MI!.RCAOORIAS ·.

ArlÍJ!O IS
I. Os

J!'BVII11<0S

incidentes na

ocorre...... do filo gerador de UI1UI

ubrigaçin tributária aduaneiro terio por base 1 Tarifa Externa Comum
('IH').

2. outrus medidas eslllhelecidas por disposiçile> comuniúrios
especilicW< relativas an intert!n1hiu de mercadorias serilo aplicados de
acc.wdu com a cJassilicaçOO tarifária da nsercadoria.
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' 3. A Taril.. l:xtemo Comum tompreende:
a) a Nomenclatura C<Hnum:

.hl qualquer ouua nomenclatura, estabelecida por disposiçlles

ctHnunitlirias

especilica5,

que utilize total ou pan:ialmenle a

Nomenclatura Comum ou lhe acresc:eme eventualmente subdi~;

c) as allquolas e ·0111101 sistemas de c:oblatÇa

~

aplicáveis los 1nercadr.rias con!pleendidas pela Nomencl•un Comum;
tH

••~ ;diqttultl~

lm ilüriru; prcli:rc::nciai!'O

f"n:vi5h~

cni acctnkls

Qm: u Ml-:lt<.'OS\11. 1c1iliu nc~nCiUdu \."CHtl dcti.:n.ninudo pais ou ~·

de

pair.t.-s:

e) as n11:dida.< que prevejam reduçiu dos grav81nes aplic:áves
1 dc.1enninadas mcrcudurius::

I) as demais medidas tarifiria.< e/ou de defesa comercial

previstas rela legislaçlo C<Hnunitiria.
4.

A~

mcdidM contempladas nas alineas "d" e "e" do ileln anterior

serftu aplicadas, em suhstituiçlo iquelos previstas na allnea

•c•, somente

nos casos em que a autoridade adu111eira consllte que as mereailorias de
que se tfata otendem às cundiçlles previstas naquelas alineas.
. ~. 1\

apliçaçio d"" medidas de que tratam os alíneas "d" e "e" do

ilem 3 d~te Ortigu, quan~ estejam fi:~~:ados volume! mixitnmi, estari

limitada uu rapectivu volume.

6. Entende-se por classilicaçilo tarifiria o ato pelo qual uma
m<'l'caduriQ !,codif~eado C<Hifurme a Nomenclatura Con1um.
7. A classilicaçllo tarifiria de uma mercadoria nas nomenclaiuns

previstas nas alineas "a" e "b" do itom 3 deste 11t1igo seri detmninada
mediante o aplicaçlo das normas complementares dessas ,_,....,l•utas.
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Artil-"' llt

I.

ti trutwnento toriliirio f1vunivcl 1 que detennin.da merctldorias

tenl111111 direito <!ltori subordinodo is coridiç&s csllbelccid8s ,.. Nannos
de 1\plic:uçilu.

· , 1:, ·. ·.ll•llendc-se
i~c

por

oorilrio

•. _

rovonvet•,

di cxislincil de contiiiCIICiemcnto. qualquer nduçlo

de •.,.,ornes oplic:íveis a detenninadls m«cadorias objcto de c:acnácio

cxk!Àdf:.·.·.
... . ....
... ' .
~

'3,"1\ reduc;lo de 1!"8"- I que 5C ROfcrc

,t,•.

artiso I~
... r I•

oJincl "c" do ileno 3 elo

I

"''li cstahclecid1 pel1outoridadc c:omPetente dc>~ERCOSUL
Artigo 11

~~ ' •

•;, ; r,,.,

~-

•'

• ·• , •''' • ·, 1\S cstllll"icas de contércil> exterior elo MERCOSUI. sedo ·

elaborada• ~..,... ba5e na N~laloro Comum 1 que se refere 1 IIIMa· •a•

.

d<• item 3 do artigo IS.
···~:

·.·

·. ...... .
~

_, ___··___ _

.

_·

. _..:_.; ..

. ' ..

'. " AríigÔ 18"

Aos produtos provenientes de Zona Fr~~~e:~ e Ana A"-'ein

Es~~~~: ~~pli~ as di~:

ês'tibe'recicias' ·n.s··NÔririoli
.
' . . •.

de

1\pl~ ou ein ci~~ c;O;i;uni~ls..pêé;áiS:
I f f

';

..

• f

1 I••

• • • • -.

("1\I'Í'HII.O 4

.

o,·,·, o

,;

'j

.
, ..

',. llRltõi:IIÚ)i\!fMI(R(AiiiiRII\S.

··~

0

,

o o

..

--~--~·

S01,'1t• I
Rcgrus lic:rais de Orisem Nilo l'rcfCROIICill.
Artigo 19

I. Silo originirias de 11111 pais as mcn:oduri.,. ~ olllid8s
em

K~J

território; na lilrma c condiç&s esllbelccidas nas. NonniiS de

Apiicaçlo.
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2. Entende« por n~eraodoria in...,.lmenle oblidiiS em ..., pais:

ai os pnxlutus du n:ino minmol.
c:III.'M c dll !'L..ca.

••act-1 e ...imol, incluidos os da

exlraidus, colhidos ou caplunodos, nai:idos e crilldos cm

seu territiwio uu em sua il\WIS tcmlorillís e1.oi1as econ6mica exclusivas:
b 1,,.. produtos do ..,.., extraldos rura de sua 'auas territoriais e
7AIIIIIS •'WIKilllit:IL'

cxelusiv... prw barcos de sua handeira. devidaniOIIIe

mMrit:uladus ou rqislradOI neue pais ou amndados por enlfli.,lahelec:idas em seu territtirio e processadas em sua zona econllmica,. .

'!""""'' quando tenh.., sido submetidas a

~ prirMrios

de

emballfCII1 e consen-.çlo, necmtios para sua carnen:ialiuçlo e que n1t>
implique tmc:a na·dassiraçlo da nomenciMih;

c)

os produtos obtidos a bordo de navios-rlibrica a partir daquela

~ereridus 1111 ollla

anterior, ari1i!Wiol desse pais, quando -

_.,..

ribrica se CIICOIIImn mauiculados ou fCiistrlldos no mesmo e .-em bandeira; • .

. •

d 1 ,,. prudul<~< exlraidt,. du ""'" '"' ouboulu onw1tin>t> oillllldo liwa
dt• nuw !l'rtituriul subn: <> qual """' pais tc11llu direitus exclusivos de
cxplorllt;ik>:
~

.

.' -. .

.

.,. • • • • • • • •

·---.----1.--

~). t!!'.ll'j~il.<,_.
~ n:sid- muf..oies de operaçOes ou de ~aloo!r~ .
. . " • • ___ , >'- -'
-'-'-7-=:-"-

tcculhidns em .....,

terri~ir~.

'

-

e . ~ .some111e possam servir

~ .1

recupr:raç•• de,nlaléria-priml!l:
I)

os produlos elabcrados nesse pais exclusivamente a Jllllir

daqueles
menciOnados
nas
ali....,
.,lériores
oo de
seus derivados,
em
•·
•
.
• •
• • •
• •
=

qualquer esl'aio de rabricaçlo.
Artigo 20
' . . L Salvo dioposiçlles conlririas esllbelecidas . nas Nonnas de

ApliCIIÇ.... s1o consideradas ori@inírias de um ·Estado Parle IS
nocrl:lldtwius clubt~rudas IKI tcrrittirio desse Estado l'arte. com utiliuçlo de

64

ANAJS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1995

materiais nlo originários do mesm~. quanOO res'J!tarem de um processo de'
trw1sfomiDÇlkJ substancial que lhes ce>nlira uma nova individualidade,
caracleri•ada, inclusive, pelo fato de estarem identificadas por um código
na Nomenclatura Comum diferente daquele dos mencionados materiais.

2. Um pmcesso de lranslbnnaçio substancial exclui as operações
que consislall'l somente em montagem, ensamblagens, fracionlllliCIIIO em

lotes oo volumes, seleçlo ou classilic:açlo, morc:açlo, composiçlo de
· jÓJ!'IS de mercadoria ou outra operaçilCS oo processos sen~elhanles.
· J. lima II'K.'ft:adnri:l cm cuja produçilo inl~o.-rvenham dois ou mais

puiscs. a mesma é

substancial.

ur-i~iltúria

conlhnne

du país cm qur ocorreu transfmmaçlo

~tabelecido

nn.ç

Nonnas

de

Aplicaçlo,

·dCYidamcnlc provado perante: a.-; autoridades aduancira.'lõ.
Artigo 21

Para efeitos do artigo 20. entende-se que a expresslo

'

~materiais"·

compreende as matérias-primas, os insumos, os produtos

. •inlenncdiários e as partes ulili7.adãs na elilb<u'açllo dos p;ooutos.

Seçllo 2

Normus de Determinaçiu de Origenl Preferencial

Aos produtos· pro"enientcs de · Zona franca ou Área

Adur
J.

ra Especial silo aplicáveis os requi!'itOs pre\'istos na Nonna de

,açllo especifica sobi~ a inatéria. .

Artigo 23

I. As regras de origem para as mercadorias. com prefer!ncias

turiflirias de que IAlll a alinea "d" do item 3 do artigo 15, serlo
estabelec:idas em virtude dos respectivos acordOs ou por autoridade
competente, 'quando deconentes de decisllo do MERCOSUL:.

Agosto de 1995

65

ANAIS DO SENAOOFEDERAL

Scçilu 3
Jlispu•iÇik< Gerai•
Artigo 24
~

medi8111e

2. 1\ IUinridldc lldUlllleirl poderá íolicillr infortnlçGa

~efcrentcs

.... rrodulus imporlldos, scmrrc que houver duvide fundldls

qllllllo . .

I. 1\ origem das mcrcadorie demi ser
BJifC"Cillaçilu de doc:umcnlaçlu C0111J1RlbetóriL

*

:eumrrimcnlo dos ~equisilus de oriacm ou YCriCicl8de ou IUtenlicicb(de di
cluoumcnlaçlll de «iacm oprcsenlldl.

3.

A•

infonnaçllcs

fomcc:ida

1cr1u

cricr ~ cslri11niaue

oonlidcnciul.
Artiso 2s
I. I l~ lrilmiles de importuc;lll nlu podem

ser inlcnompidçs por

queslil<.'5 de urigcm, salvo quando hnuvcr clcmcnlos.de filo suf~ICS
qualllo li falsidade ou adullcroçlll d1 doou•nenlaçlll.

2.. Em

CISO

de clúvidlll sobre 1 oriacm ela mercadoria oil de fllhl

de dot Jmcnlaçlll cOrnprobMóri1, 1 IUioridlde .m.-ira poderi IOiicitlr

.,, imporllllor ou ao seu ~!alie lcpl pnntia sulicienle, nos cslobcle<:idos oas disposiçGcs cm vigor, ou ....,... OUiriS medicla

nccesYrias .,.. rag. .dlr o interesse fiSI:II.

l'/\I'ÍTIII.O 3
V1\I.OR 1\llli/\NI'IlW Jl/\S MERl'AIXlRIAS

Artiso 26

I.

(l Vllor ldUIIII<ÔIO

pora

llpUfllÇIIo

dos ~llVIIIICS de importaçlu

sobre as mercadorias importldas. inlroduzidas a qualquer lltulo no

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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lel'rilórit> od11111eiro, serí delerminodo segundo as nontlas do Acordo

Sobre a lmplemcntaçlo do Artigo VIl do Acordo Geral Sobre Tariras
Aduano:iras e Comércio· GATT.

2. No valt.H" aduaneiro serlo incluidos os seguinles elementos:
o) u cuslu de transporte das. mercadorias importados até o

pofl<> oo locul de im(!llfllçil<>; .
h)

OS

sastos relativoo ao carregamento, descnrregaJllf'fltO e

: munuscit>. IIS!<>Ciados
(X>fiU ""

10 transporte

da.• mercadorias importndas até o

local de importac;lo; e
cJ o custt' do seguro.

3.

o porlt> "" k>cal de im(!Oflaçilo de que trata o item 2 será o pooto

de intmduçlo da!l mercadorias no território aduaneiro.

Ar1ipu 27

() valor aduaneiro dus mcrca«.lclrius importadas

s~ã

a base

pum "!'licuçilo du Turila Extenw Comum uu de qualquer outro gravamo
nik• larirário csta~-k.oçidt• JKH' dispusiçõcs· c:omu1tilárias especiais relativas
li ímportuc;ilu.

i\rligo 28

I. O controle do •·ulur

~duaneiro· seri

eretuado de rurma seletiva,

ctHtlimnc ~'Staltelecido nll!l Normas de Aplícuc;ilo.
2. Qumtdo, por qualquer razio justificada, o levantamento de meios
de pn>va documental e inrormaçl!es, necessários para uma correta
detcmtinuc;lo 1 pusteriori tk> valor aduaneiro, possa acarretar demora ne
cntrcp da mcn:udoria. a mes1ua .poderá ser

liberada. mediante

cunstituiÇilu de gnramia. confhr111e estabeleça1n as Nonnas de Aplicação.
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Artigo29
A delerminaçlo dó valor· aduaneiro será efeluada 'de acordo
"'"n o eslahelecido em normas comuniitíiias especiais, nos seguint.es

casos:
a)

de bens !ruídos por

v~anles, denlro

do conceilo de<

b) de bens deslinados a:

It
p:rn.lôiiH."tllc c

missll\.~

de M.'\JS:

diph•mJticas ou n:pnrliçõc..-:-; cun:çularc.oc de c:orUtcr

inlq:ranl~~

2) "'J'rescnlac;ões de organismos; illlemaciooais de cari:ier
ponnWICill~. ~que

um E51ado l'arte seja membro. e·de seus funcionários,

Jll.'fili>S. lécnicos e coosullures;
c) de uniiiS lilncrírias contendo reslos mortais; e
d)

de

bens

conceiluados

como

remessas

poslais

inlemuci<mais e encomendas aéreas, nlo sujeilas ao regime geral de
im(Xlrtaçik•. confunnc o previslo n.o legisiaçlo iril..,;a· de cada Eslado
Parte.

Artigo 30
<}!I;

mecm1ismns

e

prucedimentos

necessários

para

dctcnninaç!lu tio vulur a que se refere o rresente Capilulo serAo

eslubelccidus nas Nunnas de Aplicaçlo.

Artigo31
1\ administruçlo aduancirn tem cumpeléncia eKt:lusiva na

e<Nnprovaçlo da vemcidade e exlllidlo de Ioda infonnaçlo, documenlo ou

dcclaraçto, apresenlados pelos inleressados para fins de valoraçlu das

mercadorias. cm Iodas as ~·ções aduaneiras.
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T!·•·1 11.0 III
lliSI'l ISI~ÜES i\1'1 KÁVEIS ÁS MERCi\IXJRii\S
lN IUOIJII/.IIJi\S NO n:RRIJÓRIO 1\0lli\NEIRO i\TÉ QUE
l.lll'S Sfo:Ji\ i\TRIIIIIÍili\ UM/\ DI!STINi\~"ÃO i\I>UANEIRA

CAI'ÍTULO I
INTROUU(,'ÂO lJAS MERCAIXJRIAS NO TERRITÓRIO
i\l>Ui\NEIRO

Artigo 32

As men:udurias introduzidas !lO lerritório adt1111eiro li..,. ,
suhtnetida!; a cuntmles e sujeitas i fiscali7.açlo por parte da autoridade
adUf'!Cira. .llcsde sua intmduçlo até.'lua desti~ adu.,.in. nos lemiClS

das d.ispo:;içilcs em ,·igur.

i\rtigu 33

I. As mercadorias introduzidas no território aduaneiro devem ser
«Miduzidu imediatamente. por quen1 tenha efetuado essa introduçlo

ou

por quem. em caso de transbordo. ~~:nha assumido seu transporte após

a

intmdoçlo no referi~ lefritóriu, · cumprindo IS furmalidades eslabelecidas

pela -.idade

adcJaneira. a

um local alfandegado ou autorizado pela

mesma.

2. t"t (1W\'ÍslurMt ill."IU I untt.,.iur nQn se apli\.11 a.-. lnc:ttttduriM que 5C

cm:un_ucm u iliiNdu de na\'ius '"' ucrutniH.-s. ~ire li1ÇUrn t.-scnla

tK•

tt.~ittiril• ·

~mnM..~ru. ulru,·cs.,,n o mar territorial nu· o es~n· a.'reu ~·i~tadc.lJ
J•artc.~. nu~ cn5u~ ctn q~IC u ~~~

dc.:stinu !'Cio um tercei ro país.

i\rtigu J4

Quando, por <aso fortuito ou ·de força maior, nlo se possa
cumprir a obrigaçllo prevista no artigo 40, a pessoa responsável pelo
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u.nsporte informoni imedialanlen1c • auu?ridade aduaneira essa siluoçlo.

ç..., tenba havido a perda lolal

011

p•ciai d.,. mercadorias, a autoridade

adu-ira deve ser infonnada dO local em que ocarreu o falo e, se ror o
....., onde as n....,.. se enêoritiam.

CAPITUL02
DECLARAÇÃO UE CIIEGADA E UESCARGA
111\S MERCi\UUKl/\:1

A<!igo JS
As mercadorias que, por aplicaçilo do onigo 33 cbeguem t
Adu.,. ou a qualquer outro lug"' alfandegado ou autorizado pela
- --

------------

IUioridalde aduaileira, devem -

decl,..adu

introdul!ido no tarilorio adutnetro

011,

pela pessoa que as lenba

se ror o caso, pela pessoa

tCS!IOIÚ...el pelo S'eU transpone, IOSO IPÓI sua inlroduçao.
Arli~n .1(t

.I: A ol.·l:loráÇild' de cbegooo pode efeluar-se .,,.•• ,... ,ünjW,Illlnaue
cont a inlmduçlo da mercadoria e deve conter infonnaçlles necessitrias
Jlllnl- ~ifteoçik~. na liKDII cslahelecida nas Nom•a.• de Aplicaçln.

2. A decl-"> de dtepda ser8 feila por quem Ienba. inlroduzido as
merc.lorias no leiTitório adulneiro 011 por seu .:Cpresenlanle.
i1igo 37

A IUioridade ad111111<ira poderti auloriz.ar 1 correçlo ·da

declaraçlo de chepda, confonne eslabelecido nas Normas de.Aplicoçlo.

Aniga38
1\ kllalidade da mercadoria destinada oo l<tcal de cbepda

devcni ser ~ 1111 mesmo. salvo aquela cuja pennan<!ncia a bordo
seja permitida pelo IUioridade aduaneira.
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Arti.. 39

'· "' n-.loria - . _po;!derto ser desampdas ou
do meio de ......,.,..e em que se enconuem mcd~

transb<.-dlldas

ollluri7.11Ç1u da .,loricllde ._ira e

1101

loQis llrondepdoi ou

lllllori7....... parallnlo.
2. l'odMe poacindir da rereridl IIIIDriuçlo ·no

CIIIO

de perip

iminente que exija 1 dele ... imedilla clll 11ICICIIIooial, em ... kâlidade
ll•:ri.,.ilu

.,,,.,...tnirit•. u dt.lM"'ÍIIÍI iu • ap:s.<eqo qoM:IL1~1U dio•ilu u di."'"N"

den~t.~•ar.c

.Artip42

.

I. tu.. .morclllk•ÍIII
cm
.

uutras

o..,.-;.., Tcn!plf*io 111o poderio
. ser objCIQ de.

.,.,;pulaçllcs que

us deslm.dls • pnnlir

ellládó 'em que"" eJIC!IIIIrenL sem modir..,.. s111

-

....IICieriSiicas técnicas.

2. Nilo '"""'"""

11

di:tpOS!o no ilcnl

exominar ou colher 1111111S1"' das

~ conserv~

~

no

au..

.,lerior. os interessados ·poderio

mttcodooiiiS.

no f:~
es•"'-lecicla
nos
lo
...,:="
III

NllfltiiiS de Aplicoçlo.
. ,

.

~

A IUIIN"iduck ..su-ira adtlllri IIS medidas necosdrius PDI'8

pmerv• o

credito tribpllirio. · eomoonc estaltCieÇIIII .S NOOIIIS de Aplieaçlo, para
1111udlls · IIIL'f<adórlus que nAo tenham sido ubjcto de uo1111 deslinaçlo
acluoneira nos ICIIIIOS do previsto no artiao 40. ·

. ''
CAI'iTUI.O 5
Cl.ASSI!S E.CONOI~"ÕES DOS DEI'ÓSITOS ADUANEIROS

ArtiJ044
llnlende-lc por clt:pliliw llllllneiro IOdo loallllrllldepdo no qual padom

inpea. IIICicdilll. com 8UIOrizlçlo e 1Gb eonuole di IUIOridadc
lldulncira.
' .:'..
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I. O depúsilo aduaneiro cln!lsiftea-se en1:
•1 1lloblico, <1uando llOSSa ser ulilizado por qualquer pessoa para
dc)JOsitar oucrcndoriu;
b) privado, qu1ndo deslinado 10 depósito de onercldoriu por parle do
dctxJSitiu·iu.

2. O de!>Osito adliiii1Ciro pode, ~
iood..lCoídentementc de sua cluse.

~

admínistriiÇio estatol ou pri...cla,

3. Entende-se por:
a)

dcpositório, a

pessaa autorizada a administrar o

~lto

aduaneiro~

b) depositante, 1 pessoa vincnl1da pelo reaistro de 1dml~ du
merclldorias 110 depósito aduaneiro, 011 aquela 1 quem tenhstn sido
tran~fçr,idos. os. ~i•çitos e oloriaações ·desso )wimeira pessoa, •01•flinn&
'CSiobclecido nas Nonnas de À~licacAo

,., : ~ 1 '

".

·.

Artigo 46

'I I' •

•

I. O alfondegamenlo de um de,>Osilo ad11aneiro soulCUte sert concedidO a
)lCSSOI estabelecida no tenilório .l.dnaneiro, nas condiçOes prC\·islu nu
Normas de.Aplicaçlo..
-'

-J

I

-• •

I 1

..

.

2. 11. •moto..;úll<k<- ·udliiM"'ira, JKodcl•·· huhilit.r ·~• .awwi1.nr dej.Qsito•
udum~ei1 u. f..''lll

emule r h.'lllflUt â1 iu,~-. 4-sa.int~•.·l} rc.·c.:.:bc.·f' ,l~lCft:uduria:.· rar•

C:lf.(M.lSÍ\"ÕC.~. ICiut~ c

demais C\'Crth~ do1ncsnKt ~Cnt:ru.

Artittu 47

o dcposilario será n"SJIOIIS!Í\•cl; •
O,'

;1,•, • .....,. •

. nl

•

L'1ft

•

I

garuntir· q"",lis mcrcodorías. duranle

'1•""• •

••

s~..pcmollll&lcia. no

dcptisilo uduuncirco. nilo '"<Í""' subtraídas i vil!iiAncia aduiiiCira;
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b1 em exeeutar

115

n-.elll!l'

<lbripçOes que nosultomo ®

dai n1CI'CIIIIurius que se encontmn no depósito ..Ju-iro e de observ•
.. condiçill:s J1811icui~RS lixados no outorizaçlo;
c) cm pa[!lll' ''" sravames c:on:espondentes, nos ...,. de f81tas ou

PWius. quundo llic lür ionpulodo essa responsabilidade.

•

1\rtiJO 48

I: RessolvudO o disposto llil 811nea "c" do orti111 •lleriot. pocleri realiur·
liC 11

despuclxo para con•umo do.< mercadorias 8\"oriadas ou danilic..Jas fM11

~ flll1uilo ou de lürça maior. onles de sua saida do <Íepósito ..Ju.neiro.

medionle

11

pagamento

dos

@tiYIIIIIeS

devidos

na

irtiJIIINÇio

COI"ICSfiOiodenles ., eslado em que se encontrenl.

2. /\s merCIIIIorias annll7.cnadas em um depósito llllulneinl que forem
doouuklas ou irmnediavelmenle perdiás, por caso fortuito ou de força

m.ior. nau cst.., sujcitiiS ., pqamento de arav- na import8çlo, 1011
t:tllldic;ik• de que t.~s;• dt..~lruí~l\t' ~jn tk:\·idunM."I,IC ctKIIprnvedu i

...,widzikk.• udm••R.·im.

Ar1i[lll411
A uuluridade aduaneira exigira que o dcpllSitirio IIJlfCKille prantio,
Clll

n."lll\."illl

011

cumprimento de

SUIS UbriJI!Çlles,

de acordo

COII1 O

Cllabel«ido nas Normas de 1\plicaçlo. Qu111do o depositirio for o Eslldo

será dispcnsoda a oprcsentaçlo de garantia.

Artigo 50
O ........ itúrio deverá mwoter, na tbnna exi11ida pela autoridade adu111eiro,
,..,.

c<mtu~ilidode

ck:pÍ!IIill• ndmn.t=iro.

da cxistencia de todas

a.• mercadorias

admitidH no
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TITULO IV
I>ESTINI\ÇÀO 1\LliJANEIRA DAS MERCADORIAS
CAI'ÍTUI.O I
IJISI'OSIÇOES GERAIS
Arti~~l

I. As mercadorias objeto de uma declnçlo de chcpda poderio receber
qualqul:r tk:slitUIÇilo uduunei11 indepeudenlemenlc de s111 nllum~,
quenlidade, oriJOIII, proced&lci• ou luaw de destino, na condiçlla

esrebclecidls neste Códiao e nas Nonnls de Apliclçlo.
2. cJ distM~lu nn í1c1n unlcricN mln inipc:dira'1 u uplic:ac;in
,..,.tri~ll<..,.

de proibic;l\c:s (1U

ditudus '""' ral7<1c< de nKwalidnde c scçulunça pública. proteçllo

da 511illk c da vida das '"'"'''... ·e autimais. Jlr""""oçlo dos vqetais e do
meio ..thicttiC. prolcçllo dÓ ratrintllniu artístico. ~histórico OU •queokiaico
nuci<•oul. ou uquclus de

prt~L'Çilu

do prorricdudc industrial e cornercill,

\.'11ln: uutracc. de curúlcr I.."COIKÍmico.

CAI'ÍTUI.02
REGIMES ADUANEIROS
Seçllu I
lnclusllo das Mercadorias em uan
Regime Aduaneiro
Artigo 52
I. Tudu nK:reutkwiai a ser incluída em um re~ime adumteiro c(e,·eni ser
•~iL10

de umn ~cluruçllo para este lim.

2. tis rc!'in!CO aduaneiros de importaçilo e de e•portaçilo poderllu

SL'f

em

coniler deliuitivo. ou lelll!Hifliriu. ~sendo que neste último a e•ig·'ncia da
obrituO;ilo tributliria aduaneira licará suspensa na fonna estabelecida nas
Nmmu.< de Apli<ll\'ilo.
Arti(!O 53
A declllfl\.'llo ,....
rurma:

Ulll

regime aduaneiro será eretuada da seauinte
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ducumcntu cs~.:t i to. nu

h) uulilillllln um

puM:cdimcntu inlhtnuiticu, atllttriludu

pela

uutm·itladc ou.Jmmci•·a. ou
c 1 :.1tt il\'és 1.h.· ttnaltiUCr uutn. lnrnm c.stahclccidu nus Nonna"'t

de

1\pli~..·a~·ikl.

Artigo 54

I. A declaração dc,·cró ser reali7.adU no ronna estabelecida pelas

Normus de Aplicuçllo, estar assinada por pessoa habililada ou identificada

pur meios clclninicos e conter toc.los os dados necesSãrios 6 aplicaçlo das ,
disrftl!iiçõC~-correspundent.;s ao re~ime aduaneiro indicado.

2. A Jnctlmcnt;.u;õo necessãria à aplicaçftc.• du regime aduaneiro
indic;1du na dccl;.tnu;ão deverá ser apresentada no prazo e na forma

estahclccidõl na!\ Normas de Aplicação.

1\ dcdarac;ãu
1cgistrada

tJUC

cumpra as condições do artjgo anterior serã

pela auloridadc aduaneira. de acordo com o estabelecido nas

Ntn·mas de /\plicaçãu

I, 1\ declaraçOO. uma vez regislrada, serã inalterável.

2_. _NoJ1• uhstauh:. a :.mttn idmlc iiÔu;mcira autnri7ar;l a rctilicaçilo,
m<ttljlk;,l~·à~l
llô1

ou cumplcmcntaçào da mc!'Oma. quandu a incxalidBt• decorra

pwpna dcdmi!~ãu ou

c sempre

llliC

m1n

\"iSC

du~ llol'U111Cnlus

rcfcridu!õ no item 2 duartigo 54,

encobrir uma inlfaç!o aduaneira e seja solicitada

curn anlcl·cdCm:i;l ;m iniciu de qualqUl'r pruccdinlt.·nto de liscali7.açfto.

Artigo 57

I. A autoridade ·aduaneira, mediante solicitaçllo fundamentada do
dcd;u anlc. pm.lcrâ anular uma c.lcclaraçUu já registrada.
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2. Nilo obslanle. quand<J o auloridade aduaneira teuha decidido
prcx:cder li vcrilicaçllo dus mercadorias. 1 IIIUioçio da declaraçlo esllfj

conc.JicimuuJa uo resultado daquela.
3. Nolu se procederá à anulaçik> du declaraçOO após o desembaraço
aduaneiro

4. N3u se prucedeni a anulaçilo de declaraçllO quando deleclados
iru.licios de presumiveis inlioç~ aduaneiras.

~-

11

unuluçilu · do declaração nilo exime o declaramo da

reSJ'tUnsubilidadc por eventuais infraçües ou delitos a ela vinculadOs.

Artig~• ~R

/\!> nurma~ (JUC r·c~ularn u.. rcginu: para o qual se declaram 15

mcrcm.lorim:: scràu as vigcnh.-s na dala do registro da dcclaraçao. salvo
dL<iJXI.<Í\'ikl expressa cm contr(uin.

1\rligo 5Y

l'aru l.."tnnpro\'ação da veracidade da declaração a autoridade
aduaneiro

roderá

proceder i análise documental. a verificaçlo du

mcrcadoríns e. se ror o

ca.~o. li

retirada de amostras, solicitaçlo de laudos

técnicos e qua,lq"uer outra medida que julgue necessária, no decorrer do
despacho uduanciru.

1\rligo 60

I. <J declarante tcni o direito de assistir aus atos de verificaçlo di
mctcm.lmi;;ls c rctirilda de ammaras. A autoridade aduaneira, quando julgar
cun\cnicnll:~ c:~igirá

ã pFCSCiiça do declarante ou de seu reprcsentanle.

2. CmilJJClc ao c.lcclaranb.: u transporte da..o;

m~rcadorias

cm que se devem proceder Uverilicação das mercadorias e.

~c

nos locais
for o caso.
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• \'clirnda de m11051ns e c.•mnes 1*8 ellbcnçlo !lo lalloos

,e.,.-;;,., Gsim

, camatadus as manipulações necessáias p~ralal.
3. Os custos de n:lirada de III1IOSiraS e sua llláliJe, bem. como da
ela~- de

l.audos técnicos, poderio esw a cqo elo declnnle, de

IK.~IrtiU ClMll .... NtiRII""

de Aplil:uçllo.

4. A llll<..iclude ucluanciru p<Mk:rú

<'SJK.'Ciuli,;"k'

nP

..sist~ncia de .,.,.,....

vcrilicuçilo dll!l nH:rCI<k..i"" uu n:lirada de .,_.,. de

mcrcuclurius e.re<iuis. liúr;cis
C'!l1l

cxi~ir

ou perigas... cul>enck• 10 dcclannte . . .

os c:ustus dcc'H'11!nt~

I. Quando a verilic:açlo somente se realiur sobre pl<le das

mercadorias obj•'lrl de ""'' mesma declaraçlo, os resultados desta te
estcndcrilu a Iodas as dclnai!.
2. No entanto, o declarante poderá solicilll< uma vaif!QÇio

adicional das mercadorias. quando oonsidere que os resullacloa da
'<'filicuçiiu p!Wciul nlo sejam válidos para o reslanle das mercedorias
cleclaruclus.
3.· Í•aru ;l{lttcaÇilo do

item 1- deste artigo, quando a declnçlo inclua

vários -citdip turÜ"ãrKtS, c-ãdã Uln-- deles será considerado ·como UJ11I

clccluruçllo cou "!'l""aclo.

Artigo 62
I. N uutoridaclc aduaneira oclotará as medidas que permitam
idcl11ilicur as mercadorias, quando i!so seja

necemr;c; 1*8 ganntia do

cmnprimento das condiçlles do regime aduaneiro para o qual as

meiiiiB

tcnh•n sido cleclllllldas.
2. A i<k:tJtôH<.'IljiiiU cukx:ucla nus •IJK.'fCDI!orias ou ,_ nH.'ios de
tfUIL<p<lflc somente poderá ser mirfldo ou deslruida pela 10toridacle
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aduanciru. ou com sua autorizJiçlo. salvo em siluaçlla, de ..,., ronuilo
ou de IU<ça maior.
Arriao63

Uma vez. efetllldos os controles e verir!C8Ç6el que forem
aplicivci.•. c SCIIIJn que as ~ nlo scj1111 objeto de medidas de
proibiçlo ou lalriçlo, 1 autoridlde ~ proceded 10 daemt.rlço

.das aamas. sem,prejutzo do dÍifiOIIO no .tito 64.

Somente será dcsemblnlçada ou entreaue anlecipadMICIIIe as
mcrcadurill! objcto de dcclaraçlo, cujo rqistro implique 1 constituiç;lo de
c:n.'ditu tributirio. quando lenha sido pqo ou pnnlido o seu 'montante.

Artitlo 65

I. 1\ autoridade aduaneira

JIOdcr* dispor para alicruoçlo ou venda,

dcstruiçlo ou llljudicaçlo das men:ecb ias

~

da dcclaraçJo, nos

seguintes CISOS:

. a) qUDt~• nilu se tL'Ill,. rali7.acllo a =irocaçlu da mercadoria
dL11tm do pn11o. JlOI' .''"~ivu• itnpUbiveis 10 dcclorantc:
bl quandu nilu tenha sidu cntreaue

1

documentaçlo

c:o<re!!(l<lltdc:nte: .
ç) qtMildu

nlo tenha sido pap ou prantidl a obripçlo

tributtiria aduatteira nu pra>.o estabelecido;
dl quando

11!

ntetcacbias estejlllll sujeita a medidas de

pmibiçlu ou restriçlo;
e) quando se tenha procedido

10

desembaraço aduaneiro e

nllo scjant retiradas nu prazo respec:tivo.

2. As Normas de llplicaçlo reaulamentarlo o exerclcio .:. sas

titc:uldadc:5.
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Artiso66

_i.,..

A auloridlldc ad1111110ira poderá pennilir a ullliuçlo de
pr~~ccdimcnlos

adu-iros simplilie8dos, inclusi.. o enuep

das o~ nas ~içiles tslabelecidas lUIS Normos de Aplicaçlo.
Artip67
I. Após o

dcscm.,_.

adulneino,-1 autoridaJe .._.., lnbn

pudai rcali7• o c:onlnole doi documenlos e dldoo comen:iais ldltMII •

~IIÇGes de irropoiUçlo ou exparlaçlo, usim camo

1

~~ da
dack1!1 da

IIM."I'~atkM ia 4: SlW ~Uiou.çik•. l"lfU "'"UJ'I'Ul-111'. H \,":(aljcJolo ~

dt.-.:IIWII\'ill•.

·2. l..luand&•. nu.,,~~ etWJUVIc ..... ..nroc:açao r..- c:coo>N~IIIIo que •
11111111D5

'I"" rquleno n n:l'ime aduaneiro t01R$pondeoue len_hln1 sido

aplicudD5 <'toon b...., eno eh:menlos ine)UIIOS ou im:omplctos. 1 lllloridlde ·
adU~M~Cino.

em ennrormidade eom a ~laçlo vigenle, llllolart • medidas

ooea:ssúri"" e, se lilr o CliS40. aplicar as ~ eobivei•

.

Seçlo 2

' '

{.

~

'

IJcspadoo pura Consumo
..-,,

.

Arli@O 611

O ·.

despadoo

pura consumo é o rceime aduaneinl de

imJMirlliÇik• defmiliva que conrere o crilcr. ele
uma lll<'f~od..-io nilo comuniuirio.

.e

oncrca~orW,.e..-n~miUoria

íinpli~ o

a

.<'!"'f"'Õmenlo das

rumlalidades adqancil'liS e de. OUIJ115. ''aturCZII5.. ~IJI. ~ o papmoniO
dus ~rovumes correspondenles.

·.:··
Artigo 69

As onercaclorias despoehadu

plll'l

,'I :· l '

consumo. eom rcduçlo ou

i.'ICIIÇik> de ~""'..,.... em razJ<o de suo utiliuçlo pm fins especlli-.
pcnlllllCI.'Cri sob c:ontrole llduaneiro depois do desembnço. 1101 lcnnol

emhelecidos nas Nonnu de Aplicaçlo.
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Scç••l
Rcill1f*l~•·

llniao 711

l:stc rqime penniliril o clelped!o- .,.. -

de

nll:fl:8durill.'l comwilirills ex.,.,....., em elrila- delinilivo ou nlo,

mcdianle soliciblçlo do inlernudo, IICftiPie que:

a) leja

~recuada

b) lej.., as

por quem houwr sido o

ex~. c1a1

mamas n~acadarias:

c) sejam cumpridos. 01 pAZOI e concfiçGa es'*fecidos nas

N<llllliiS de llplicuçlo.
Seçlo'4
Rqirnes Suspensivos de lmporhiÇio

11 • DisposiçOes Gerlis
Aniao 71
Os lqimes suspensivos de iii1JlCINÇio comprecndan as

scaoinles modllidldel:
a)

tninsilo ...........,;

b) dcp6lilo ...........,;
C) . .nisslo ICIIIPOI*ia:

.

d) ...,isslo ICIIIJXriria ..... ..,...rciçc*'ICiilo Mi~: ·. · ·
c) lnnlfOIIlliiÇio sob COIIIrole aduanei!o.

ARiJ072

' ·, '

..
I

ii

A ulilizaçlo de qualquer rqime suspens~~ de imponaçlo
exiae .,.n;a IIUiorizaçlo ad ...~eiro.

ANAIS 00 SENADO FEDERAL
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Anigo73
Os regimes. suspensivos de importaçlo ser1o c:onsidendos
concluldos qUIIIdo as mercadorias ou, se ror o aoso, os produtos
result1ntcs incluldos no rererido regime recebam um• nov•· dcstÜIIÇIO

aduaneira prevista.
Anigo74
Os direitos e ubrigiçoes do tituhor de um regime suspensivo
~

imponaçlo poderio_ ser tnnsreridos. mediante previ• llllorizlçlo 'do

íutoridllle oduane.11, • outras pessou que SllisriÇIIll ·a COOÍdiçlles
e.•isidos pari odmisslo di mercadoria 10 COI •espoudente regime.

11. TRÂNSITO Alllii\NEIRO

Aniso 7S
I. o regime de trAnsito

od~~~~~tiro

permitirá o lrlliSporle, desde um

JXHilo do t•'ITilúrio aduaneiro até outro ponto de dcstioo, dentro do .Dcsmo

uu de sua salda. de mercadorias:
ai nlló comunitirias, com suspcnslo do popmento dos
J!lliVIIIII<:s de importaçilo c da aplicaçlo de . restriçlles de carâler
eto~K'\rnico:

b) comw•itárias, liberadas pala. exportaçlo, p~nlins de sua
soít1 Jo t\.'l'rilório edUII1eiro~

c) objcto de interclmbio comercial entre os Estados Portes,
quwldo ror o caso.
2. As mc:rcudorillS nDo con1unitãrias em regime de trlnsito

uduiiiiCiro serio trunsponudllS de cunronnidade com os Normas de
1\plicaçlo e IS que se determinem cm Convenios lntcmiiCi!""'is sul>lcritos
pelos Estudos l'ortcs do MERCOSUL.
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3. O re1ime de transito aduaneiro seri

aplic~

sem prejulzo das

disposições especificas relati•as o outro resime oduoneiro de suspenslo a
que: estiverem subu..1idas as niCR:IIdorios.

O rc~iniC de triinsito oduaoeim serú considerado concluldo ·

quando us mercack1rius c a docunKmtaçilo correspondente sej1111
aproscntadus. em tcntpo e formo, no Aduana de destino. conforme

i:stubo:lc<:idct nus N<lrlltaS de Aplicaç~o.
Anigo 77

A autoridade aduonein pocleni exigir o constituiçlo de
gonntia. ou formo estabelecido oos Normas de Apli~lo. com

a

finalidade de assegurar o pagamento de um eventual crédito uibutário,

sem prcjulzo <lo disposto ern Convfnios lntemocionois subscritos pelos
Estados l'lllles do MERCOSUL

Anilo78

O

''"'"portador

serú solidariamente responsível com o

bcneliciürio pelo comprimento dos nonnos relativas

10

regime de trJnsito

aduaneiro. sem. prejul7.o do disposto em Convlnios lnlemacionois

•ubscritns pel~ Estados l'anes do MERCOSUL.

C. DEI'ÓSITO ADUANEIRO

Anigo79

I. Este resime pennite o insresso de mercodorias nlo comuni(jria
a um U..,.;situ aduaneiro, com suspensAo do pagamento dos grovames de
impNii.t\'ik' c da ilJ11km;àn c.lc h.·~tri~·ik.·s de cmUtcr Ct:(Hit"Hnil"u. 11"-"

sc.·gulnh.-s nludalldmh.-s·
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,,J

l:q~P::iw

llc nnn:.venmnc:ntu:

•

nc~tn

condici\o

a~

mcrcaUurim:: sonu:utc pudc1 iiu ser ubjetu de manipulaçõe!t .destinadas a
;tS:"cgurar o seu rccnnhcdmcniU. !õlln cnn~-n·açtlt'. lfm.::ím1atnen1o ctn lotes

ou \olumc!>- cqualqttt.-r uuUt~ 4uc nõlu al1crc ~eu ,·alor nem modínque a sua
mature1u nu e5tado:

h) dl"(Xi~ito cumercial: • nesta tondiçao as

ser

objcto

de

mercadoria

operações destinadas a fac:ilitor sua

enmcrciali7.ac;ilo. tais como. melhorar sua apresentaçlo, preparar sua
distribuiçilu ou revendo. e qualquer outra operaçfto análoga que tenha por

ohjclÍ\r'O aun1enlar seu valor. sem modificar sua natureza ou estado;
c) derx;sito. industrial: - nesta condiçlo 115

mercadotiàs

!Xl<k.-rilo s..-r obj<tu de operações destinadas a onudilicar sua natureza ou
•.,.tado. incluindu a industrializaçilu de materias prinl'as. produtos semicluhorados. en5Wnhlag:cm. montagem e qualquer outra operaçlu de
tn11t~l0nnuc;lkt

anâlo,.u.

2. As munipulaç~ cuntempluc.la.c; no item anterior seria realizadas

no.• cm1di~õeo estul>elecidas nas Nurmas..de Aplicaçao.

Artigo 80

I. A• Nunna.• de Aplicaçao pvderftu estabelecer P.fiZOS de

pennunênc:ia das ntereadurias no regime de depósito aduaneiro.

2. Qullldo as mercadorias no regime exced1111 os prazos
eslubelec:idos. a autoridade aduaneino adotariÍ os nicdida nc<:essáiu a
rn:scrv••r c~ intc.~c..,;!"I."S tk• Fr;'uiu. lh: C:.nnlnrm,,l:nlc cum

i.ts

Nunm~ de:

Al11icac;at•.
). A

propic.-dmk~

da.' nu:n:aUufla'

1111 rq.'II!IC

c.Jc dcpúsito aduwteiro

(KKk:rli ser transrc~idu. tmlrllnm: o c:c;l.altcl..:c.uJu n.1.. Normas de APiiCaçao.

Artt~u

KI

Quando as circunstândns o .1u~ufiquem 9

1

autoridade

ttduancira JXÚ:ni anturi1ar. suh rcspttn<:.al'llllt.bdc do beneficiário do

Agosto de 1995
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rqr..~- a. ,.;;;r.:. lcmporiria li-JS .. ~:ias .!trs dépôsitoc ICIUMeirós

poiro suboi1ci~ta. is mao•iriJiaçi!es estabcleçidas no artigo 79.

1\ AUitwidat..lc uduuncira J'Klde pennitir que as mercadorias

ÍIK:Iuklas cm rqimc

dC

clcpósitu aduaneiro s~jom triiJSferidas de um

dcpoisito 1 outn>, 1111> cuntrolc uduanciw. nas ctNJdiçües estabcleçidas nu

Normus tk Apli<açilu.
i\ni@O 83
Sem preJuizo dM pr1111ias pertinentes ao deposilirio dos
m•:n:atlorias, a autoridade adu...ira poderá· exigir do beneficiírio do
rqime, qull!do requeridas a

~

previstas nos artiaos 79, li e 12,

a cuo•'llituiçlo de BJIFIIIIIia, com o fim de -.Sseaum o pap.itento de
eventual obripçlo trihutiria aduaneira.

I. Enc n:1inw permite a utiTi7.1!-Çitl no lt:mtório uduaneiru. Com
S""ffCCJSilll lt~lll '"' plfCial do pal!"'nentu dos @ra•·ames de impunoçilo e da

upiÍI:IIÇik; dr R:lllriçlle!l cJc cuniter ecuoMimicu. de mercadorias nlo

<'QIIIIIniuírias. por )inlo detcnninadu, nilll podendo sofrer ntodificoçlles,
snl•o • de(lfeci~ normal por seu usu.
2. 0-J lnt:ltr.\ Uc transporte nio con1unitãrios que, com o objeti\'O de
tra11spurtur pD558J;teÍnts ou utcrcadorias. chettarem ao 1erri1ôrio 1duaneiro e

pen1~oc,:crern lmlfKHlll"iamcntc no n.esnK•. sem modificar seu es1ado.
licum suhrnetidctS

10

rer,inte de admissão tcmpor:iria, indcpendentemenlc

«k quuiSt.IUt:r Jhrmalid. udmini!;lrativa!'
3. t ~

n:t:ipiml~

t:n\ollórut! e etn\'lolaJens necessirios

tr1111spurtc tk mercadorias

nilu c:<wnunitlirios

qu~

1<t

pennaneçerem

lem(W;wariumente no lerrilorio aduaneiro. sem modificar seu estado. ficam
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submc:'tidu• '"' rc~ionc de ad1ris.olo ten1(MririL independenten1e11tc de
quui~qucr

l(trlnalidttdcs adn•inistrativa.

Artiao •~

o rcsime de odrniPicJ tempoo*ia ocn c:oac:cdido.. mcdilnlc
iiiJ e com
que
.
.1 COIISiituiçlo da .Jll'llltia
.
·~ultamn cxipcis. de 8CXXdo com • N«mar de~prm'1

solicitoçfo do inlci

Anil!'> Kl•
'A' a•dnridlllk uilt ..léilit' riiwrli o ..,.,....,. c· .... ecHKliç!lcll de: """ do

n.i!imc: dc: ac.'llrlk• ....,; ó cstubelccilk•'n.O Nunn.. dé Aplicaçllo.

E. 1\llll.fi~S,\O TI;MI'tlRÁIUI\ 1'1\RA
1\I'I:RfEII,'OAMENTU ATIVU

Este regime pcnnile o inaresso no território lduonciro,
"""' S1l.'pCIISio do ~o de pavemcs de imrkinaçlo c da opliC8ÇII)

de: rcstriçilcs de c:inlcr

cConon.lC:o:

de mercadoria •

comuniúria

P""" apcrfcit;-ncnto c pollcrior nexportiiÇiu sub • forma de produtos
n:~•lltlllltt:!'.

Arti~o

88

I. !intende-se por operiiÇOa ele IIJICrfciçoomc111o
U) I t. .ISrorm.çlo de mcrcoduriiS.

bl a cW!ariiÇio de merclldorin. mcluidl sua 1110111-aem,
.,_,lbliiF'I c~ a OUira mcrcodurias:
c) I 1cpaiiÇio ele merced«ios, oncluid1 sua rest-.çlo c

caL : ;I cm c:ondiç&s ele - .
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2. Fntc:rKic-~
n..~ulliKk• do1~

JMtr

upc.·rrn.·i'tc.-s tlc.·

J. l:ntcmJc-sc por
p:n:cntu~,~:cm

t~unneidudc

pmcJutc~ n..~ult:snlt.~: '~ pmdultt5 nhtidos conto
npc.:tr~:i,·uanK.·ntn.

toctic;it."I11C

üc rt.."ltdimenlo: a quantidade ou

de rrudulct5 rc:sultunle5 tmlidm nu apc.-rreiçt•amento de uma

dcl.."fminndn de nu:rc.:alk.wiu.~ udmilida.-. nc.-stc rqimc.

4. t: ..c r<[!imc permite o utilizac;lo de alguniu mercodorios,
det••rminodus S<(!unúo o procedimento estabelecido

1115

Normas de

1\pliciiÇilo. que nlo se incorporent nos produtos resultanlcs, ma que
l!':rmit,.n •~• lil<:ilitem a uhtcnçlo desses produt<l!l, ainda que deslpafeç1111
1<~ul

uu parcialmente durante sua utilizoçlo. assim como 1quelu que em

•inude de práticas e<Hnerciais habituais sejam exportadiS com os

produtos resultomes.
i\nigu R9

i\ nutoridodc udu,.JCira p00.'fú permitir que os produtos

r•'Sultunt.,.

puru

~jum

.

obtiJos a punir de mercadorias previamente imporlldls

CtHI!'UIIHt IKJ

lcrrilclrin aduuneiru. rocJcndo efetuor·SC n repmiçlo

d.'StiiS, por nlCfCaJorius equi,alentes, C<Htrunne estabeleçam

115

Norma de

1\plicuçikt.

i\nigu 90

O rqimc de ldmisslo temponiria para lpCfreÍÇOMICI!to lllivo
s.'fÓ

con<:cdido, pela auluridlde adUIIJCira, sempre que seja solicitado por

llCSSua l.."!'õl:.Jhck:cidn nu tcnrliuiu aduoJifcitu. c.·

Sl•

t~ju..;tc ;to di~p.slu nm:

NtltlllõlS ,~L- \plic:il\'àc.t

1\rtigu ~I

I. i\ autnrid: de aduaneira lixará n pra1u dentro di! qual os produtos

re5ultanh.-, tlc\'crilo

!õe."l'

reexpurtac.Jmo ou receber· ·outra destinaçlo

ac.luunciru rre,·istu. Esu: pril7o será detennmado tendc)·6t conta " tm1po
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da opmiÇOes de aperfeiÇOMielllo e pn a

t.'tHitt:n:iulilolçãtt t.kJo!; prtxJut(t-!' resultantes.

2. 1t aulorullde aduaneira podenl exigir panlia pelos pvames
SlL<(1<."'"''"·

do IICCtrdn CIMII n ..lobelecidn """ Normr; de Aplicoçlo.
Arli~o

92

A auluridllde aduaneiro fixarilu cnefi<ietile de ren~imenlu do

,,....lll'ilo. • lhrma e C!"tdi~'iles em que se de1m11inarlo mesmo, e

IS

tÍKtdulidU<k,o; de cnrlmle. confoniK' es&aÍteleci\kl, """ NllfiJiliS de
ApliCIIÇilo.

Arligo93

As Normas de
condi~~lcs

Aplicaç~

alabelecerlo os casos e os

em que os niCfCII<lorios sem aperfeiçoa- ou os produlos

n:sullllll<s possam ser despachados para consumo.

•\ tutaJidatlc

011

nlCa·c;tdnrm:;. m!m arcriCiçoar.

pnrtc-

tlu~ JlWdUIUS fCSUIIHI\11.$.. ~M.I'

podcr3u

!õ(.'f

'das

c.·:wc.ptrtudo!i .'e1':'1'01'11f'iamenle

JllUU UP.,'rôi\'Ü4."S . tlc apcriC..~\:nuniCIUn l'ttmplc:mcntun.~ que de\'8.111 ser
cli:tuudo~~ 1\tra

llu tt.·•rrilt;riu aduaneiro. ntediunte

B\ll(tJÍ1.açilo

da autoridade

udunncira. nas \.'tHtdi.,,ics dispo.sl$ roru - u regime -de ·exportaçlo
tc111ponirio1 paro O('CfiC..-i\'tlf.II11CIIlO pa~~ÍVO.

Arli~n95

Os desperdicins ou residuus resuhanles do operleiçoamenlo

'-"Starik,

sujeito~.

cnrn.~fKJmkml~

no caso ·de despacho para
u sua i111fKll'loção.

consu1no. aos

~ravames
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F. TRANSFORtMÇÃO SOB CONTROLE
ADUANEIRO

. Arti[IO 96
f:stc. rqilne II"'J)ite. inlnlduzir. no território ldllllleiro,
':.'~

nii!•,.ÇIIIIIIIIIil*ias.·:,_. · submete-las

a opeoiiÇGel· que

modillqucm -·.~ IIII ....-: 0011'1 llJIPCIISio do pqamento doi'
. . . . . . de . . . . . . . .icaçlo de rcstriçOes de-*«~

c .-\Ui..dciiF IIIJ,,_. -clol.plocfulae mu1tan1c1

.

obliclol.._.
'

: CljiCDIAicl, com 01 . - • • • • ilnporlaçlo que lha 11o prápriOI. Ellà
....,.._ claiiiiMw-ié-lo produlollrlliafonnadol.

"" (lflitt" e "" l~çi)cll de utoli7oçlo do rqimc seria

CSI~ na.o Nitl!il.. cki Ajili~lk>
Ani8'•9R
Este rogione somente !ICrli cunccdidu pela .autoridllde

a) a [IC"CJa eslllbclal:ida no território aduaneoro:
h)

qiiiiRIIo

aeja .pos,tlvcl . identificar

nos

produtos

transfonnadus as mcn:adoria nlo comunillirias;
c)quando · a esp«ic ou

o eslldo das mercadorias nlo

COIIIIIItibirias no momento de rqistro' da declaraçlo
ptlSSIIII aer cconomiamente

ile mercadoria n1o

rcstahelecidos depois da tnnsfonnaçlo.

di qtllltdo a utiliaçlo do n:1ime nlo
dcovio doto

110111,..

[10551

o<"asionar

de orii!CDI. de restriçOes quantitolivas e das demais

Clllldiçiles cslabclccidas na polltoca comunitária.
Anil!o99
Aplicom-le a este n:gime, no que coulx r, os anip 91, 92 e

95.
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S.'\'ilot ~

l:xpt•la\ilt•

Anipc• IIKI
l:stc regime-

rmuih: •

!lllidlt ckllolili\.e. do tmitürio

lldtumcim. de '""" mercado•iu a-lllillirill .., ..., lrltM .......irilk• essa
aNidiçilu. ••um sujciçilu is l\llmlliâllcs 1ft'~ Aplicuçilu

e,

quando. for o -

uportoçilu. 110 recebimento
••~nprimcllk>

*

Nurmas ck

*" .,....._

. , 14

•••
de
iMaiiMII .,. IJonlcflciDJ. benÍ 'cúino o

de requi•itus que lhe.;- pniprius.

~nip>

IIJI

As mercaduri:~S 'I'IC pllfth

*

iMaii~UI

ou bcncllcios

ll!14:ni5 pur ucasiilu de sua cxporteçlo defonitíva. nlât IIUbn1C$i,d,as 1110
\'1Hitmk-s e co•xfiçt,cs que \k.1mnincm • Nunrw 4c A~'·

Anip• 1112
. As mcrca_durias _ _ itiria

desl~

i cxpari8Çio cstarlo

IUb o:utttrolc oduanci~. desde o ICJÍIIID • .......... llé o -ltcnlo cm
que oaí11n do território odutneiro, outcjo .......... !el'crioli *'=t.eçlo.

S.'\'ilo•l>
l(cl!imc~

Susp."lt!Cinl' dP: t·:•••~•'

Anipc• 1113

Os <CJ?Ill""'

11<1!Uintes mudalidades:

•""P"tlivuó

*

uportiiÇiu cumprccndctn IS
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•I Trânsito Aduaneiro;
hl Depósito Aduaneiro;
c}

Exportaçllo Tomponiria;

dl Exportaçllo TomporBria p111 Aporroiçoomento Passivo.

Artigo 104

i\ utili7.uçilu dos regimes su5ponsl\us do oxpnrtaçlo requer

prC\.·ia aulorizuçiiu dai autoridade aduaneiro.
Artigo

10~

Os reginlOS suspeilsivos do exportaçlo serllo considOrlldos
cunc:luidos quando

IS

mercodoria5

OU,

SO

ror

O CISO, OS

prodUtOS

resultantes incluídos nestes rogilllOS sojaril roirnporlllclos ou exportados
dc:tinilivu111c:n1e.

11. I RÃNSITI l i\lllli\NFIIW'

Artíl:!tt I0(,
() re[!irilC di: trânsito aduaueiru previsto nos artigos 1S a 78
S<.'fli

oplic•h•l. nu

quo: tllllbcr .. mercadorias comunitárias liboradiS para

c:-crurtaçfkt, ctH!1 ~, lin• de controlar sua saidu du tmittlrio aduaneiro.

l'. DEPÓSITO ADUANEIRO

i\rtitto 107

Este regime pcm1itc o in@Jessu de mercadorias comunitárias 1

um dcpúsitn aduancim, com a linalidode de serem exportadas, nas
,..,ndiçilcs e prazus cstobelcl:ldos nos Nunnas de Aplicaçio.
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I>. I'XPORTAÇÃOTEMI'ORÁIUA

Anigo 108
O

regim~

de exportação temporâria pennitc: a saída do

tcrrilóriu aduauejro. com suspenslo do pagamento dos gravames de

exportação e da aplicaçllo de restrições de carátcr cconc\mico, de
mercadorias comunitlirias, condicionadas á reimportaçlo sem que tenham
sulridu modiriCBÇÕCS, excctu as relativas • dcprcciaçlo nonnol couslda
pelo seu uso.
Artigo 10'1

I. O rc~imc de

cxpunaçfin temporária seni concedido pela

uutorit.lodc uduancim. mediante prévio solicitaçao do interessado c com a
constituiçikl de 1:!-iVWltia.~ quê s~ja111 exigidas. de acordo cum as Norma.'" de

Aplicaçilu.

2.

Os meios Ue tl'ansporte de passoBeiros ou mercadorias,

matriculado~

ou registrados em qualquer dos Estados Partes. quando

snircm temp.uariamente-dO ttfritôtió a-duaneiro em atividàde de transpone,
licam submetidos ao regime de e><pOnaçAo temporaria, independentemente
de quuisquL-r fonnalidades administratívas, devendo retomar no ~leSrrio
estudo.

Ártlgo I i li
A autoridade aduaneira lixará o pra1o c as condições de uso

do regime. de acordo com o estabelecido nas Nunnas de Aplicação.

L EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA PARA
AI'ERFEIÇOAMENTO PASSIVO.
Artigo III

O rcgilllC de e•pcxtaçlo temporária pa·a apcneiçoamcnto
•'

passivo pem1ilc a saida do tenitório aduaneiro,

, tempo detenninado.
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llllfiCRIID .. j J

ck rc.'$1ri\·P&.., •

91

de exporlfoÇio C do oplicaçlo
.:.ai k.or m•ilniat. tk ntl..'fL"Udnriu.; cnmunilârias
110 . . . . .-

ok-.ti....,. a ...,. orcr~-- ~ a polllcrioor rcimronuçfto na lumta

de

u.... <ii<• rn'J'I'Io•. 11olw" \'llloor ~·
Ar1ip• 112
Apllcauc

1

C!IIC

"'imc· as dcfiniçües

dils ilens I

1

3 do

Anip> 113

I. n oqioloe de.......,lanpoa•w pwaaperfeiçotllll<lllo passivo

nlu ..:ró aiiiCCdidu III ~ que lenhlm sido despacllldu paro
COIIIUIIIU cam _ . , lalli ,.. _.,.., de imponoçlo, ,·inculado a suo
ulilizaçln cm 11m
li.adt~~~ I*• a

...... .....,..llo

~r

sejam aplicá,·eis .. condiçi!es

conccsslu deú iocnçloo.

2. As No,_ de Aplino.'ln IIOdcrln dclenninar oulras exceçi!es i
e••••i:S!Iilo du ~e~imo:.

~~

qÕIII" de "JIIIIIoçlo• lemjloniria para aperfeiçoamenlo

,....;.., 014'11i cancedido pelo -"l8de aduaneira. sempre que seja
!IOiicilldu por pçs.- C"'

r

lc ...... terrillirio

aduaneiro

e se ajosle ao

dispollo ne !lliw.. • Apllc o;l
/uli~~·

I:: A.

r•...tlilllk.'S

-*•idlldc
,.,...,....,, !ICf

~u

I I~

lix•à. u

oJo."''''llillllk!S r-u

JWi17U

nu qual

•~wL<umo

do:.,inoçilo• adu;atrira. I:.W rr-• seni dclcm1inudo
lt.'111J1U IM.'1.~~- "~'das C~p~m~Ç&-s

(t$

rr(MJUICII

ou receber oulra

levandl~se

em amla o

de: apcrleiçoamento.

2. A -"l8de ...,_... po..lerli ~xiJir J!Dmnlia pelos l!f'IYames

'""f'C'"' "· do: aawd&• aa

"collll .iecido• nas Nttnnns de Arlicaçlk•.
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futi110 IJ6

fllllloridlde ld~n_Jix~. ~ICienlc c1e rcnc1m- da

.

opclliÇio.
. 1. forma e .condi~ ~.q~ .p ~ será dcl-inado .e as
modalidlldes de conuolc. de acordo com as N~ ele .1\plicaçlo.

• • . /lltifO 117

I. 1./uundo a.~\ <Je ,apc~J;i~o tenha por fmalidade o

reparo de mereadorias export-.la lenlponriamente ne•te lqime. •~
ICionportaçiO será efetuacla com total isençlo dos

sobn: as nlefCidorias a caso emptqitdas. se
aduaneira, que o
mota

rqllfO

aravimes ele i~

compnl'ladb, i autoridade

tenha sido realizado de forma

p~tuita,

por

vos ele-tllliiPÇio cantnlual ou lejjl ae (IÍI'Inlil.
2. O item I deste artiiO niG

sen

aplicPd tjuMdo o alado

elefeit,_ i'tcnha sido lev8do ~ con5ideiaçlo no n101tieuto do derpeciJo

para c:onsumu das men:adoo ias.

(» !Ce.imn c:umt,ridu~ c~ pli11U~ e cmtdiçõe!O.. v:!lohc:lccitk• .._,
N'HIUUS lk· ApliCiiH,"i\U.

l'AI'iTl'l.l I~
I>FSTRfii~'À.ll

ArtiJ.!.ol20
I. /Is mercadorias introduzidos no tenitório aduaneiro que ponham
cm perigo n segum~Ça pilblicL a satide e a vida das ~ animais e

vegetais tJU o meio ambiente. poderio. com base em infui'lmçlo tecnicà da
allloridade competente e a juizo da administraçlo aduaneira, ser

devolvidas 1 sua origem. receber outra clestiiiiÇio aduaneira ou desllvldas,
de •curdo

COIII . .

Norma5 de /lplicaçlo. sem prejulztt 'de penaitdacles

aplicive~ 111 infrat<K.

2. Nu c:a~o du ilem anleriur. o interessudo dc\·eni ser m•tificado.

t."tKTcndu pur sua conta c» custo3 correspondentf:!l;.

~ANAIS
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cAl•i·ru 1.0 4
ABANDONO
Artigo 121
As mercndorias alo comuntlárias introduzida no território.
odu-iro que. em tempo e fonna, nlo tenham sido inclulda an um

resime adooneim. reexportlllas. insressada.• em uma Zono F....,co ou Área
AdlllriCira Especial, ou reembarelda, serlo considerada a&.ndonadas
~"" ·IU\·ur do l~âliu. u ·4tmi··P.~ü di!õopw dwo n.Q.nu~ nu--l.t.wma
""tahok:~idu """

N"i""'-' dei Ar.lícuçilo. sc:iti

pr~l<tÍÚ> ·IÍIIS penalid~ a

qa~ ~iam st~iciluS.

l'AI•illii.O 5
SIIIISTITlii(ÃO I>E MERCAIXJRIAS

Artigo 122

I. i\ autoridade aduaneira pennitirá que mercadorias impoNcJas ou
.exporladas sejam· substituidas pol"' mcrcadÕrias de mesma· ê:lasilicaçlo
tariliiFia. qualidll!le comercial, valor e carncteristicas técnicos, quando ·•
mercadoria substituta seja · enviada [ll'atuitamente. como conseq~ncia de
uma obrigaç~ contrutual ou legal de garanlia.
2. Nu coso clt importação. a mercadoria substituicla poderá ser
dt..'V~I,·ida a

!RIO

urígern. destruilla. sob controle aàua.neiro, ou receber

eutra deslinaçilu mluuncira.

3. No ca.w de exportaçilo. a mercadoria substituída poderá ingressar

no territttrio aduaneiro. livre de !fi\· ames.
4. i\ fom11 e condições para aplieaçlo deste artigo .scrlo
estabelecida.• pelas Nonnas de Aplicaçlo.
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TiTIII .I l VI
TRATAMI '.N I O AIJIIIINHI!OS ESI'El'IAIS
.·~

0\I'ÍHJI.O I
REMESSAS EXI'Kf:SSi\S

AniRO 12)

IJenlllni......, R~ Expresso ou "Couricr",

1

llividllde

da pess<l85 jurldicas leplmenle c:onstilulda em 'IIJ8!quer doi &llldel
.
'
I'Jirt~ aHilli~tcnlc nu · remessa 1 ..r.eiros, por .meio de· lrlniPone
~-

.

intCfiiiiCionul.

de

COiocspoiodencil,

docuonenlos

e

delerminlda

merCiduri.. que requeir1111 lnillspoctc UrJOIIIe. 111 ronna e concliçOes
""'•belecidu5 -

Normas de Aplicaçto.

CAI'ITUI.O 2
AMOSTRÁS

Aniso 124
I. t'unsidetl-sc lllllOSifa sem valor comercial • qu1111idade,

rnolimcnlos ou pai1e de qualquer mercadorii. eslri1amenre·lléceSdrios pm

cioor â êoubecer .U. nDIUIUII, espécie 'e cjúalidide. ·
''

2. 1\

r....,..

-.-.

c condiçllei de inJlOS!O ou Sliida ·de -

do

ocrrilúrio ~~~~ scrlo estabelecidas nas Normas de Aplicaçlo.

l'Ai>i'n 11.0 J
REMESSAS I'USTAIS .

1\nip.o 12~ ...

,·,
i' 1\ odministiiiÇik> aduaneiro ...ii7nroi .. controle do nu~o de

rcniCS51B pt..tais que emran. saem ou troosillill pelo lerrilório adUIIICiro,
"'"J'Cilldas u competência e as llritouiç~ da tidminislfiÇio postal.

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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2. O cootrole aduaneiro seri exercido, di!Ninente soble m postais intL'fllliCionais, 'luulqucr que. 'seja .o <Jçstinllirio ou CJ. reroetalle e •
lall11111 ou nlo linoliâde comercial.

3. A

rllfiiiL limites e c:on4içOes dG estabelecido neste ortiao serlo·

aqudcs pm illos nas Nonnao .de Aplicaçlo.
~-

A administriÇio

poslll.~irá

a administraçlo adulllCira sobre

qlllllqu1:r medida que vier a tumur com n:speitu ao Ru.o de remessas
f"'""'is i!aternac:ÍQnlliS que ar~Çiti.IIS.~otltroiiOS ad~ir_os,

CAPI"J:Ii!.Çl. ~·
BAGAGEM
Artiso 126

I. ConsiderHe blpF,n os objetos novos. ou usados que.

~

v18jiiU, em campolibilidade com os éirCunstüc:iu de soa v;..,.., ~

dalilw

,_.seu 1110 ou consumo pessoel, bem como.,....,._,-,

seDIJIII' que, pela sua quantidade, Dllureza ou

v~.

nlo permitirem

pmumir impartaçlo ou exporiiÇio com rms comcrc:iais ou i~.

·.l.. !\ .isciJttiln

~ trih\tlu,., il'liSim tumn u trihutac;ílu c.~~~·um

'*

CSf1C.'CÍBÍ rchlli\'Mltlllc "'" """' iritcprunt•·• de hupupem de ~i~j~•~c5 de

qtud'IUC."I' cat"•p.uriâ c 1.1"ldi,-.."k."5. im.:h1siu: us

tripulmtll.~. 11..,-ü ~u.~ ll.."niMt$.

· limiiC5 e c'"w~...tes tos1~hcl«idas nos Nunna.._ de Ar!icação.
( 'AI'ÍH li.O~
IINIDAIJES UE l'ARü,\

Artigo 127
I. l'<•IOidera·se unidade
"'ta5 N<..llll!l de

ik cor~ para efeitos deste Códii!O e de .

ApliCIÇilo. ''" «•th!ineres. padronizados segundo OOI1I'I8S

e espcciiK:~ intemacilHllli~ e cumunitirim;. marcados de fornta

indelével. e os rebuques, ..,mi-rehuqucs e semelhantes, destinados au
'trun•JIIItle de Cllfl!ll uniti1.ada.

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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2. O

i~IIRSSO

nú .,,...,.iltiriu aduaneiro e

1
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saldo do mesmo, dos

unidadetl de curpa. 11:rã reuli>.ack> em cunfonnido<k com o esllheieddo 1115
N<wu1110 de Apli<:uo;ilu.
CAJ•ITUÍ.ó 6
FORNEt'IMENTO DE BORDO

Alli&o 121

I. t'ansiclerHc como fomec:imcnto de 'bordo o 111p1 illtlliO de

produloo ou bens de.,.._,., ou 1110 do pnlpria embiÍ" t;lr ou~
de~ lripuloç. . C de IICIISJM" IICÍIOIO.

·.. 2 So:r;i <••><ilk:rndu "'"'"' <•poortuçik>. "" ·rowmn .,..abek:Cldat t\plitltt;IIU, U tiWJto:Ciltll:ttiU de IM.wdo> I Cltt...CIIt;iles e

N\WJRIIC de
~a:rtWtll\1:5
Clll

de buttoli:int

L'5IIUIIJ,'1:int.

"'-'!." CIMIMI IIIIUCI"' de Mil" C\ln(l 011

···u ÍIIIL'riiU<HIIIDI. mairiculudtiS oure~imadlls """ I slados runes.
•\. A li•nw c <1M1dio,1"11$ ,,.. OJ'"' u liln•-.:imo.•IIU de

IK•Ik•"" n:aliuni

Sl:rik-.'<lnlto:lccidu•miS NoM'Inas de Aplicaçllo>.
t'AI'IHIU17
l'OML;RCIO FRONTEIRII,'O
Allipu 129
O cuiurole aduaneiro e o lrntwncnto tribulirio opliciveil

lOS

~ero:eiros P.t~ ou deles lrllidos. por raidenlel

1111

'*•

bem· lc:vados .

cidÍIIh.~ situoolaS cm li'ontciiiiS tcmslres. ·no movim<nlo.éàclcrlsticil do

a••..'rei<• fn•llciriç.•. senlÕ ,;,'labo:'téc'icius 1115 Nunnàs de Aplic:lç... ·
• .. •

I'

. 't' Al'iTlJW I
Ml'lliS DE TRANSI'ORTE Mll.fi'ARI:S E t'f.II.I<.'IAIS

Artigo 130
I~ li., ii,. de

tratt"P"ffc ·mililores c policiais terlo seu inpaso

" circul~tt;ik• '"' territtiril• udu,...,in•. '"' suo saida du IIICSIIIt>. rnlizodos em

Agosto de 1995
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conronnidade com o m.beleciclo 1111 ~ de

Apllc.içeo,'. o!J1a vm

os convênios subscritos pelos Esladoii'Micl.

I 'AI'ITIII.Il9
LOJAS I'RANC.'AS II'KEE Slllll'l
Arlip• )31
I. As k~as rrlliiCII!I ,.., cstllhclco:ialel*- insblladul cm zona
P.ri•miria de pono ou açroparto llriiiCkpolnl pela IUiarid8de ~ooin,
okslituodu5 oi COIIIC"illliDÇio de ~ oriplírla OU nlo do

tcrrilóri<r ......,,.iro, COI1I iscnç1Q de tribuiiJI,

2. I,_ lermos c a•Kiiçill:s .... inlllleç•• c runci<M.....,IIo .... lojM

r-

de cloepd8 ou

de......,_., 1111atelccidos

1111

NormM de

Aplio:aç...

TiTIJI.O VIl
ZONAS FRANCAS E ÁKEAS AOIJANF.IIL\S ESPECIAIS

ArliJO 132
A.~

cs,...:illn~Cll~C

7.mas l'nncas s1o por1es do laTtlório dos ~ P.ta,

dcmarclda!l. cm que o inpaso e a salda de merCidorias

nilu comunililrias estio isenta de .,.....,.. e da aplic:eçlo de Jalriçles
cconllmicas. enq...,IO nlo sejam llliliudas ou ...-.idas cm

cancl~

distiniiS dai estabelecida MI Nomw de Aplicaçlo.

'' eorlrndu. pern,..•!no:io • ..uda de n.........,i1111 ena uma Z...o..
l'ram:a

""'""1" sujeita.< 11 .,.,,..*' ldualrciro. dc•·endr· ICI' crctuodas ...

l(tmaoa c naco c:tNilli\=i'tL"S c.-saahck....:itl~ ln"t NumJM de Aplicoçftu.

---ANAIS DO SENADO FEDERAL
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1\rlij!ll 134
No 7 •na l'rwlCD poderá ser ,...fitada quolquer Mivicl8de
indu•lriof. l:tMIIerciul
C!llubl.-h...,idu••UJS

UU

de presloçlo de

servi~. 111!1

ronna e condiÇ(Ies

N""""" de. 1\plicoçAil.
1\rliso 13S

1\ mercadoria que sai de uma Z<Hia F,..,.. deve ser intlulda

em urn

n'tlintcs

dt1!õ

~hahcl~o:cida~

aduru~ein~ ~·istos.

nu runn• e condiçGes

nu.'õ NtKntm; de A~l~caçlu.
1\rligo 136 •

1\s Área.< Aduaneiras Especiais sAu partes da Ierritório dos
Est01k15 l'urlcs

~iubnente

delimihldus, nas quais as mercadorias

eslarAo sujeitas a tralamenlo ....,..iol 11a ronno e c:ondiçOes estabelecidas

nus Normus de 1\plic:uçlo.
1\lli~n

1,17

Os E~1mk.s l'orrll"S pKk.p1 c«Hl~liluir l.oum;. Frum:us e Área~

Àduw1cims I:sJlCc.:lais

'-"UI

~'L~ territúrins.

llil

ltwnm c coodiçõc~

cshdM:It:tidors nut; Nunuus de Af'lliC'ilÇao.
TÍH 11.0 VIII
I liiRII õi\~'ÀI I TRIIIIITÁRII\ 1\lll 11\NEIRI\
(' 1\I'Íl'III.O I
I'I\ lU UERI\IXJR

1\rligó 138
I. (: lato I!L'fl•lor da ohrii.BÇilo lrihulária aduaneira. a inlrOduçllo ou
salda de mercadoria do 1erritório aduuneiro .

.2. lambem serâ considerada como introduzida no território

aduunclfo. u mcn.:atluriu constante do manit'esto ou tk.lCWnenlos
cqui' alente•. Cl\ia falta lt>r apurada pelo outoridude aduaneiro.

Agosto de 1995
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i\rtigll 139

I;. taml>Cm. lato @Crudor de obri@lll'ik> tributária adu•~eira:
a) o desaparecimento de mercadoria introduzido em Zona
Franca uu em Área Aduw~eira Especial~
h) ct c.·nnsumu nu nntifilõ}\'àn de IIU.'II."ildmiu. cm Zuna Franca
uu cm Arc:.t Aduuucim E!ipccial, cm d"·scuman inH:tllu da.._ CCMtc.liçf>c!i
t.-slnhclcL·Itl<.t!ô nns Nu111UL'" tk.· Aplicoçi\u.

Arligu 140

Não

scr;i

considerada

existente

obrigaçlo

tributário

aduaneira. referente a dclenninada mercaduría. qum1do o interessado
cumpr<J\'e que u descumprimento ou inobscrvlncia das obrigaçOes
inerentes

iltl

regime currespcNldenlc

r~uhe

da destruiçlo total ou perda

dcliniti,·a da mercadoria. em razio de sua própria natureza, devido a caso
IOrtuito uu de IOrça maior ou em virtude de decisAo da autoridade
athmncim <JUC determine !iiUa destruiçan

l"i\l'iTlll.O 2
IJETEI!MINA~"ÀO E EXIGÊNCIA DO

CRí;orro TRIBUTÁRIO ADUANEIRO

Artigo 141

O montante do crédito tributário aduaneiro serâdetenninado,
lendo em t:onta o valor aduaneiro da mercadoria. sua origem, sua
classificaçilo tarirária e mediante a aplicaçllo da aliquola correspondente.

Atli!'" 142
I. Pm01

u~ ciCitu~

de cialculcl dns gravmm..'$.

l·on~idcra-se

ocorrido n

lhtu gcradt,r nu data do registro da dcdura-.:ãu para um regime aduaneiro;

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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2. Quundu não s~ia eiCtuãdo o registro da dec1araçlo

p81'1

um

regime aduaneiro, '" grovames serilo calculados consider1111do i dali do
fato que uriginou a obrigaçllo tributirla-ou. quando esta nlo for oonhecida,
a dota de sua ttHlSlataçilo. sem prejuilo do que se disponha cm matéria de
illliuçiles.
flni~o

o J>8!!UIIlento dos

143

J!ravmnes adunneiros deveri ser efetuodo

nu data dt., rq.i!\tro dn declaraçilo para um rq.ime aduaneiro, sem prcjulzo

du exigência de C\'Ciltuais diiCrenc;as posteriormente apuradas.

Artigo 144

O pagarllento do crédito tributirio nduiiiiCiro deve -

cli:tuodo ern rnoedu wm:nte ou por qualquer outro meio """' poder
liberatório. conforme o que estabeleçaÍÓ ns Normns de Aplicaçlo.

I. /\s N\lrlll<t." tk· t\plil'ól\'3u ~tahclcccrãu u lt•nna e

rondiç~

para

cuhnmc;;• c.h.· graH11!1'-"l' L~ tnulln~ devidos.
2. A autoridade aduaneira. na situação pre\'isltl no item anterior,
exigirâ o ('taga'nu-suo
.
-de juros de moru. sem 'prejuize da atuali7.açlo
moncuiria. coni(Kmc cstahclccitlo pela legislação vigente nos Estados
Partes.

C'AI'iTl!LO 3
SUJEITO 1'1\SSIVO

Artigo 146
I. ( l

~ujeito

passiYo será o renletentc, o consígrialârio óu quem ti\'er

tlirr:itu u di!'pur da mercadoria.

Agosto de 1995
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2. No caw

desle~

atuarem pct· 1ocio d:

101
'r~prd.:J tant~.

este

scnisuli.wiamculc rcsponsivd pela obripçlo tribut6rio aduiiiCiro,
jwllamcnte com
quando

o pes...- por conto de quem é feita o declonçlo, cxccto

comprove

ter

cumprido

os óbripçllcs de

com

sua

rcsponsabilidllllc.

t'AI'ÍTlllll4
lii\I(AN 1'11\

Ani~o

\}unndu.

147

cm wnlilrmidude L'UIII o disposlo neste Código, S.jo

cxi(!ida a CtHIStituiçOO de uma I!D'D•tia. sua lonna, condiçlo de
exigibilidade. necuçlo e libcsnçlo scrlo rc(!idos de acordo com o
estabelecido nos Normas de Aplicaçló.

Anig<·l48

A autoridade aduaneira

JlOderi

recusor a garanlia proposto,

quundo c:onsidt:re que a mesma nlo assegure o pagamento do crédito
lrihutário.

CAPI'I'UI.O S
EXTIN~'ÃO IXl CRÍ:Dfi'O TRIBUTÁRIO ADUANEIRO

Anigo 149

O crédito tributário aduaneiro scrí extinto:

a)

pclu pogamento do devido:

bl pelo cornpensoçlo;
c} pelo prescriçlo:
dl pelo mnisslo:
c} pelo decislo judicial piSSida em julgodo.
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I. A «•llp<.,.....,il<•. tiMIKI lilfiiiD de cxtillçln elo cn:dilo lrihul8rio
adua11ciro. scri cfcli\iudn de otordo n•n o estabelecido

1111$

Nunna de

Aplicac;ilu.

2. A rcml<Silo do crc;dit(• lribulário ad111110iro somente poderá ''"
concedida olra•·es de di5pu5içlo camunit.,.io cspeciol.

Artigo ISI
I. A açlo

p11111

••il!'ir o pogomento do crédito tribuwio odiUUICiro

poescrneri no pniZtl de 5 (eincol anos, conlldos desde o primeiro dio do
ano calendorio seguinle oo da dato em que cslltenluo lido oriJ!'C'R.
2. A pres•'riçilo será wspensa ou inlerriNnpido no forma e condiç6es
estobelecida• na.< Normas de Aplicaçlk>.
CAI'ÍTULO 6
RESTITUIÇÃO I>E GRAVAMES ~ CANCELAMI::NTO DO
CRÚDITO TRIOUTÀRIO ADUANEIRO

Artigo 152
I. Scni prncedida a rcslituiçlo clus ttrovames de importaçlo ou

expo<taçlk>, SCIDJ!ft' que se comprove que os mesmos foram ,.,.,
indevidaniCnle.

:·c

2. Scni

JlU"tCL-dtdn u \'iRN:clumc.11lU

do crCdllo ·trihutàrio atJuancim.

scrilprc qut se totnptn\'C que !\CU 111tH1llmle nikl cru lcl:!alnH.~ttc dc\·ido.

3. U disposto nos itens I c 2 prCL1.''dt,!ntes será cfetuadu a

rcquerinu:nlo do'. tnlercssadu. nu forma e condições estubelecidaco
Normas lk Aplicaçilu.

na~
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Artigo 153
Scrí procedida. 11111bém. medialle petiçAo do inleRSSado,

1

n:sliluiçlo ,cJus pavanii!S plJ!OS na imporlaçlo ou na expor18Çio. quando

uma ck:claraçlo para wn rqime aduaneiro ror anulada.
ArtiJ!O 154
A uçilo do inleressado para solicilor

a resliluiçilo do mOtilm11e elos

gravanJC!O 1 que se reli:rem os artigos 143 e 144 prescreverá em 5 (ciRco}
• 011<110, COCII""""

a partir do primcim dia do

11110

caleadír(!l seguinle 10 da

dula do PlJ!IRieUIO.

Artigo 155

Quando se comprove que

1

resliluiçlo dos gnovamcs ou o

canc:elumenlo do c:rédilo lribuúlrio aduaneiro , foi indevida, esle sai
novar~e~~le exi&ivcl observado o pniZO de 5 (cinco) anos, conlados desde o
primeiro dia do ·:11-HJ calcnd;iriu 5ei:!Uintc uo dn,. r~tituiçtllJ ou du
t"UIK."Cibn~entu.

TÍHILO IX
INFRA~"ÜES AUliANEIRAS

l"AI'ÍTI!I,O I
I'RINt"ÍI'IUS GERAIS

Artigo _156
Conslitui infroçAo Ioda açllo ou onrisslo voluntária ou
involunlliria. que resulte em inobservAnci1 por parte de pessoa nsica ou
juridica. ·de- norma eslabelecida ou disciplinada nesle Código e em suas
Nort1111!1 de Aplic:IIÇlkr. ,

Artigo 157
lim mnléria de infrnçllo aduaneira serlo aplicados os
seguintes principias:

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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8)

em

CU.'IO

de duvida aplica-se

O
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que ror mais ravorável

10

imputaclo:

bl nenhuma pessoa pode ser punida scnlo uma única vez
pelo mesmo roto:

c) ser& aplicada a nonna punitiva visente no rnontelllo lle
-.&~:ia

-

da inrnçlu, salvo que lei posterior comine penalidade menos

que a PfCVista na legislaçlo vigente ao tempo de sua pr81ic:a, desde

que nsc

rato

nlo modifique o tratamento

IICI...neno

ou fiscal da

mercadoria;

th

SL'Iâ 1111hCildu a IKirlllll

nmis t.•sf'Ccilicu cm pre,ftêm:ia ii

p:rul ttn.: lcp.islat !iinhu.· n mcsnm 111UICrin.
l'i\I'ÍTlii.O 2
I'Sl'I\CIES I>F I.J:.IFIV•(,'ÀO

1\nigo 158

Slo espo!cies de inrraçlo:

o) o etHtlrubando;
b)

a deli"audaçilo:

ela deçlaraçilo inexala.

('1\I'ÍTlii.O ~
I'FNI\UUI\IJES

1\nigo

1~9

. I. 1\s penalidades podem conslituir-se ent multa, perdimento da

mcrcaluria ou as.1bas.. conjuntamente. e. cm sendo o caso9 também o
perdionento do veicul<> 1r0nsportador, en• conronnidade com este Código e
-

Norma de 1\plieaçlo.
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A~

mult;1s scrãu c.Jctt.."flninadus de acordo ctJII1 o valor das

nK:rc;H.It.,ioL"' cm inlhu.-ik• c -(!.radmu.Jm;
nu1urc1a c u gra,·iUutlc
tut1rorn~
~rcciliL'a

105

da.~

~cgundet ~

inli"a\·õe$ e

(J!;

circunstâncias, a

nute«dcntes dtl infralur,

c!!_tahclcttum as Normas de /\plicD\·Io. salvo disposiçl<l

dcslc (.'úc.Jigu .

.3. A. aut<widadc aduaneira podeni. aindo. impor sançOes
ad•i•ini~lruÍiYat; aos inli"atores. lais como advertfncias. suspensOes e

cassaçil<s temponirias ou definitivas. mi forma e c:ondiçOes estabelecida
n"" Nurm .. ue Aplicaçilo.
Ani@O 160

Nu casu em que

~ia

cabível a pena de perdimento das

mercadorias objeto da inlraçilo e que. por qualquer motivo, nilo possa ser
eletivada. a nesma será substituída por muha que terá por base o valor da
nu:rcudt,riu.
Anigo 161

i\ açilo para impur penalidades. pelas infraçô<s aduaneiras sr

extingue:

a) pela WIÍStia;
b) pela

prescriçlo:

C) relu

J'<I~IIUl'llln

dn multa corrt.."Spondcnlc. quando eslo IOr

n unlca 1"-'lmlidtldc: Oll'lkm l'l. na fuuna L' t.·undi\·ik:s cstubclccida."' nwo

Normit\ tlt.• Aplictt\·;lu

i\nigo I(>2

A açilu para impor penalidades por infraçOes aduaneiras
pr<-scre\·e em

~

(cin•") anos, contados a panir do primeiro dia do ano

calcndúriu 5e@Uinte àquele em que houver sido "'"""tida a infraçlo, ou
àquele em que u mesma tenho sido constatadn. quando nlo seja passivei
dctem1inar a data da ocorrência.
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Artigo 163
11 imcrrupçiiu ua prescriçAu para a imposiçlo de penalidades
ocorre pelll:

a) inicio ue oçilu adminislraliva ou judicial;
b) COOlelimenlo de oulra infraçlo aduaneirL
CAI'iTULO 4
CONCURSO DE INFRAÇ0ES
Artigo 164
I. Serlo cumulativas as penalidades coompo.ldemes q...ado o
mesmo J:ato constituir mais de uma infraçlo.
2. Se us lntct:-0 lhrc.·m inc..ll.'flC'IU.k.·ntl"!'O.

St.'fàn

iiiJ(KJ.Ci,la.-. w; penulidlldes

c:unt.,.lltllh.lt.•ntc.-s ''cada umu dus inli'uçõc!õ.
l 'III'Í'Illl.l I ~

RI oS PONSABILID/11>1 o

Artigo 165
I. O renldenle. o cunsignallirio ou quem lenha direito a dispor das

mcn:aduria:;; sikJ' respotlslh·cis pelas infruções cometidas às disposiçôes do

presente ('óuigo.
2. A pessoa lisica ou jurídica ê solidariamente

responsável~ çam

seus prepostos. pelas in fraçiles aduaneira.< cometida< por estes, no
cxt.-rciciu dt." sua!:i

IUI'K,'~S.

3. Os dirctores e reprcSCillantes de pessoa juridica respondem
soliuariaonente pelo pagamento de mullas pur infrações aduaneiras
imposlilS éll1ltSI11D.
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4. O representante é solidarian1ente responsivel com o remetente, o
consignatário ou quem tenha direito a dispor das mercadorias, pelas
inliaçõcs que cometerem no exerclcio de suas funçiles, uivo se

comprovarem haver cumprido cont as obrigações a seu 'argo.
5. () lransporludor C. rt.-spons;ivcl pela" inli"açüe!; odumu:irm.
cumctidu.'Ç

C'lll

dcc:unCnL'ia dn L'!'l:crc.·idu du 01th·idotdc de

1nlll!'f"N1C ('ltl

de

uçãu tHI tnni!'!õik» de: seus rrcpt.r.;;lus.

6. A i'noriin<iu du< di'l'<"'içilc:l; cm vigor ou o erro de fato ~ de

: l.lireilu 1til!.• exin14..,11~ u infhltor de penalidade. salvo •

e:<ccçües

expn.'5.<am<">lc prevista.< ncolcl'ódigo e nas Nt>nna.< de AplicÍiçlu.

7. Salvo disposiçilo expressa em contrátio, a responsabilidllde por
infraçllo aduaneira independe. da intençlu do infrator ou do responsável e
da clê:tividadc, naturezn c exlcnsilo dos eleitos do ato ou omisslo.

S. (;responsável pela infraçllo aduaneira decorrente de ato praticado

por incapa1.. aquele que o lenha stlb sua guar,dl ou cui~ado.
CAI'ITlJI.U 6

CON'I'RAHANUO
Artigo 166

C,oilsidera-se conlralnuido, para efeitos deste Código, IOda
uçiio ou omissiio que lenha por objeto a introdução ou salda do Território

Aduaneiro de detcnninada mercadoria, com evaslo ao controle aduaneiro.
qUI' possa traduzir-se em dano ao Erário ou na violaçllo das condiçiles
estnbel.:cidas em leis ou regulamentos especiais, ainda que nllo ad......,iros.
nas dispusiçOes deste código e nas Nonnas de Aplicaçllo.

/\rtigu I (,7

.'\plicmtHiC. â inrr\lção aduaneira de C(JI1truhamlo. M
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o1pcrdirm.•no do mercadoria ohjeto da infraçlo:
b 1 perdimento do meio de transporle que conduza a

mereadona no 1110111e111o da constli8Çio da infraçlo, se pencnccnte a
responsá,·el por esla:
t)

mulla de 100"/o do valor do veiculo, ao respiJI!Yvel pela

infroçlo. quando

este

nlo pertencer

10

infrator e seu

J1R111ric1*io

oompnwe nlo haver concorrido, lliva ou passiv•nente, p111 1 infraçlo:
d J quando o valor da rnercadori8 em infr.çlo
nulurillnente desproporcional

10

valor do veiculo sujeito i

for

pen1

pcrdim.,nto e seu pmprietoirío nlk> seja reincidente especifico. a ale

de

S;<"

""lit11da a multo de 3 (frfs} vezes o valor da onertlldoria em infr.çlo;
eJ em tudos os casos previstos neste llltip, apliear-se4,
cumulalivamente, a multa de 30% dti valor da mereadoria:
2. Aplica-se i tentativa de contrabando IS mesmas penas pmistas
para a in li'açilo ttonswnada.
3.

/\~

pcrralidades.serio.aplicadas sem prejulzo do que ~Ieça 1

legisloçilo pcrral de cada Estado Plllte.

l'l\l'lnoLo 1
I>EI'IV\111 IA<; A< I
1\rti(!O 168
l'<Mrsickro-se dctrauduçilo todo açilo ou onrisslo que infrinja
dispositivo lqal ou regulamentar. aduaneiro ou nlo, ;,. implique em
prejuízo ao Eririo, senipre que-o fato nAo configure contrabando ou
dctloraçilo ine..ta.

Artigo 169

Aplicam-se
mercadoria

IS

seguintes multas, pl'OI>OrCionais

as infraçilcs caracterizadas conro delraudoçJo:

10

..Jor da

~ANAIS
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I. De 80 'Yo. quando relativas a·

ai p...,. e valor aduane;ro-da men:adoria:
bl adulleraçlo OU· falsilicàçlo de qualquer documemo:

2. De 40 'lo, quando relativos a:
a) utilizaçlo de mercadoria imponada com isençlo, reduçlo

ou suspenslo do pagamento de gravamos, em fins ou atividades diferentes
daquela para a quais foram autorizadas;
b) desl:uniprimento da condi~ do regimé no qual

ronm

impol11da.
.1. llc

I~~...

u)

quur1do relativas n:

l.lcl<cuonprimento de pra1l!5 estahelecidus:

h) Exlrnvio ou

falta de mercadoria manifestada ou

Ucscarrct!ado no Terrilúrio Aduuncim.
c) Descumprir outros requisitos ou lbnnalidades previstas
neste l"ódi!"O ou em suas Normas de Aplicaçllo.
CAPITULO 8
DECLARAÇÕES INEXATAS
Anigo 170
Considera-se que a declaraçllo para um regime aduaneiro

~

inexlla quando· o autoridade aduaneira, por ocasillo da verificaçllo
aduaneira constatar que as informações, dados ou indieaçôes prestados
pelo declarante implicam em pagamento a menor dos gravames de'lidos ao
Erári~.

na conc:cssilo de incentivos ou beneficias cm valor superior ao que

u deciW"ante teria direito se a declaraçllo fosse efetuada corretarnente, ou
em descumprimento da legislaçlo aduw1eira. ou de qualquer outra
natureza. e de qualquer outra formalidade.
Artigo 171
Aplicam-se as seguintes multas proporcionais ao valor da
mercadoria, lls infraçlles caracterizadas como dec:laraçlo inexlla.
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I. IJc lO %. quonclo rclllives a:
a)

E.~pêcit:.

urltti.:m uu pnla.-.k:ltcia diversos, de clasle ou

qualida<k SIJI'CI"ior ou iuf"'ior ou. de dimcnsileo diferentes, ou p8WdjiS
com tril>ut"' mais elcvll<k,.:
b) reso ou

qullllidade a maior ou a menor;

c) mercadori!IS nlo manil:.sQda sem""" que n1o

c:onr,._

c:<Nitruhunokt

2. Quando a diferença entre o vlllor dcc:lndo c o lpllr8do pela
111toridudc aduaneira "" superior a 100%. a l1ec:J.açlo inexata será
CCJI!.Siderada como defraüdaçlo e punida com a multa prevista no item I do
..,;.., 169.

CAI>iTUL09

OlHRAS DISPOSIÇOES
i\nigo 172

c:uo. a mercadoria em infraçlo for
objcto !lc restriçlo! apliC8r-se-í ainda. a pena de perdimento da mesmL
Quando. em qualquer

Aniso 173
Quando

a mercadoria em infraçlo estiver sujeita a pena de

perdimento e !'SI& n1o puder ser efetivada, aplic:ar...W a multa de 100%
(~

por cento) do Yllor ... l1lCICidol bi.

Anittt• 174
Nilo cumtitui inti"llçlo a v..-iuçlo. para n•ais ou para menos,
nlo superior a dez por centil !lO "•l quanto ao
%) quant11 a quootidadc.

pceç;, e 1 cinco por cento (5
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TiTIII.O X
REl'lJRSOS
Artiao 11s

A

pesso11

que ç0115iclere seus direitos prejudic8dos por

lpiÍCIIçlll da lcsisl8çlo aduaneira. pude recorrer sempre que 11ej..,

afellldos cm forma dime, pesSMI e !egitin111.

Artiao 176
I.

('J

dircilo de recurso pode ser exercido:

11 em primeira onstancoa. perante 1 autoridllcle llduaneira
desipada pwa esse efeito. pelos Estados Partes;
bl em

~~e~und1

insltnc:ia. perante a autoridllcle superior.

conforme as dosposiçiles viaentes nos Esllldos Partes.
2. O proccdimeniO. recunal scri estabelecido nas Normas de
llplicaçio.

'1\rtip.o 177

I. A interp(JSiçllco de rccu"'• nilo susperoderà a execu~'lo da decislo

"''"'"ida.
2. Nllc• ubstante. a autoridade adu•oeira poderá. • requerimento da

pane e mediante decido fundamentada. suspender 1 execuçlo por iazoes
de

interesse público dos Estados Partes, ou pn evit• 'prejulzOs ~V.. ao

interessado. ou qU8IIdo se alep.ue. fundadamente, nulidllcle absoluta.

3. Quando a decido recorrida tenha como efeito a exigetlcia de
paVMICS de importaçlo ou exportaçlo, a

clependeú da constituiçlo de ~JBM~Iia.

sus~sio

da execuçlo
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TITULO XI

DISPOSIÇÚES GERAIS
CI\I'ÍTULO I
EFEITOS JIJRIDICO~ DOS ATOS DITADOS
PELOS ESTADOS-PARTES
Anigo 178
As decisllcs referentes a casos concJelOS, veriliCIIÇlles ,e
cl>ntmles, as medidas adOtadas ou os documentos emitidos pela autoridade
aduaneira de um l.!stado Pane, no oplic:açlo deste Código c de suas
Nonnos de Aplicoçlo, produzil'lo efeitos juridicos na totalid..Je do
1e11ilório aduaneiro.

,CAI'ÍTIIl.O 2
l 'OMII'i' 1>0 lÚI>Illll ADIIANURII

Ani~o

179

t'Jia-se <> Comitê do Código Aduaneim. inlt!!:JBdo por
reprcsentaillcs dos Estados l'artcse presidido por um deles. no sistema de
rodízio.

Anigo 180
I. Ao Comite compete dirimir as dúvidos referentes i oplicoçlo do
presenle Código e suas Nonnas de Aplicaçlo, velar por suo correto

e"ecuçAo.., assim como analisar as questões relativas a nonnas aduaneiras
apresentadas por iniciativa de seu Presidente ou o pe<jido de um de seus

membros.
2. O Comité poderli criar Comissôes ll!cnicas com o objetivo de

prestar·lhe assessoria em maléria de sua competl!ncia.
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3. A vigencia das decisões do Comit~ seri estabelecidl lUIS NonniS
de Aplicaçlo.
Artigo III
O Comite esllbeleceri seu rtgul-10 inlcmo, ISiim como o dll
ComiuOcs TécniCIS cuj1 constituiçiO r: orpniuçlo do dr: conlpd&H:ia.

TiTULO XII
I>I~WilSI~'()ES TRANSITÓRIAS

CAI'i'llli.O I

lXlS INTERl'ÂMBIOS ENTRE OS ESTADOS-PARTES
Artigu 112
O controle ldUinr:iro dos interc.nbios entre os Eslldos
l'ortes, sua font11 e modolidides, serlo estlbelecidos nos N011111S de
Aplicoçio. lllé que se conlbnne em suo pletlitude o MERCOSUL
CAI'ÍTUL02
DOS INTERCÂMBIOS. ENTRE OS ESTADOS PARTES

E TERCEIROS PAISES
Artigo 183
Até que se conforme ent sua plenitude o MERCOSUL:
a)

As merCidorias procedentes de terceiros

paises

que

sejam c:onsianados

1 pesSOIS

doquele em que

mesiiiiS tenh1111 sido inlrOduzidiS, esllo sujeills 10

IS

estabelecidas em um Estado Parte dislinlo

pojomento dos pvames de imporllçiO n• 1<11111118 do Estado Parfe • que

se destino:
b) As mercadorios que m•n do

terri1ório lldulncilo, cam

destino • terceiro~ pilses, por um Estado Parle distinto dlliuele no qllll fai
efetuada

1

decloraçlo

p1t1

um rqime ld11111eiro de exporiiÇio. esdo

suieilu.< un PD!lllltenlll dn• Jrava IIIC5 de e•pclflaçlkt ou receber beneficial
t:tMTC!=J1<11Uk.~niL"5. na atluanu

00 E~ludc.• I'arte CXJKW'tltdor.
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Tiliii.O XIII
IJISI'OSIC:ÕE..'I FINAIS

Mito lU
O pm;ell!e ('tldip> é de
termos em todos os Estldos l'lna.

..,.iaçlo obriplório em todos os scü

Arliao IIS
O presente

l'nlloculo é J*1C inlqnnte do Trllldo

de

Assunçlo.
A odeslkl por pwte de -

Ellado .., T.-..do de Assunç~o

implicará, ipso jrtrt. 1 aih:slo ., . . . - ...,_,.,.
J:;ste l'rolocok> ontnnl ~ipx. trinta (30) dias ~ o
depósito du segundo instrumento de nlifteeÇio.
_l\!lip>ll6

O Governo chi Rcpúlllicll do .......i scri o depositário do
presente acordo. e dos

i i - . de

devidamenle au1enticada dos -

801

lllif~C8Çio

e enviará cópia

OoYemos dos demais Eslados

!'artes.

l'cilu nu cidade de Uum l'tdu, em 16 de ilu.embro de 1994.

cm um excmplm origino!. "'"' idÍIIIIIM powtllfllh c CSJIIIIhol. sa>do ambos
o.cc tcxtus Íf.ualmcnte autênticus

PEI.A Rl'.l'lllli.ICA AR<lEN'IINA

rV

1
·----/!
LR~BLICA

FEDERATIVA 00

BRASIL

Guido Ui TeU•

Celso L. N. Amorim

"''. ~ ..,_ ....

;.' ;l·· ~-:P
.f::.·,./ !./"
..
PELA RF.PÚilUCA 00 PARAGUAI

URUGUAI

llcflio Abreu

(À Comissão de R~laç&s'Exkricres e DefosaNacicmL)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 80, DE 1995
N° 37M3, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Aprova

oa t•xtoa do Quarto Protocolo
Adi.c1.onal Hocll.tieativo da Cona~l.tui.ç&o
da Unilo Poatal Univaraal (tJii'U) • do
Regulamento Geral da tJPU. t'i..madcl pe.lo

Braai.l durante o XX con9r•aao da UPU,
rea.li.zado .m Waahington, em O.z.mbro de
lg&!l.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ficam. aprovado a oa taxtoa do Quárto P~toco

Art. 1• -

lo

AI;IJ.cional

Univeraal

Mod.l..fiCIItiVO

(UPU) •

ela

Conotituiçlo

ela

unilo

do Re9Ul-nto C..ral da Ui'U,

Pootal

t'izmadO& pelo

oraaU. durant• o XX Conqreaso ela UPU, realizado ... Waabinqton,
-

elaz-ro ela 198!1.
Pa.-qra~o

único

-

Ficam

oujeitoo

6

apreciaçlo

do

COngreaao Nacional quai8ql.ler atoa que impliqu- moditica;lo do
Protocolo Adicional • d.o RegulaZMnto Geral, bea como

atoa que,

noa termo• do inci.ao 1 do art.

Federal,

acarret-

encargoa

ou

•~

quai~r

da Conat1tu1QI.o

comprOIIiaaoa

Q"r&voaoa

ao

pa tri.m6nio nacional.
Art. 2•

-

Eat• decreto leqialativo .,.entra -

vi~or 1\&

data d• aua publicaçlo.

;AJ:t. 3• - Revo;aa-ae •• diapoa'1.c;6e1 . . cont;rt..ri.o.

MENsAGEM N- 341, DE 1993
(Do Poder Executivo)

De confonuidldo com o dispctu> no anilO 49. inciJo L da Caruámlçlo .,_
submeto t elevlda coosiderlçlo de VOSIU Exce!!nciu. IIC<llllponhldo ele El<pO'içlo de MoâVOI
do Scabor Minimo de Eslado das R.ellç6es Exteriores. os teKros do Quano Prococolo Adicional
Modi.Jcativo da Con:uiwiç4o da Unilo Postal Universal (UPU) e do Replamemo Geral da UPU.
f1111Lllos pelo Brasil duruue o XX Conpesso da UPU. realizado em YIL..tlinpon. em dezembro de

1989.

-

22

do

·-

0~

jWW>

dll!l!ll.
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n• 201 /KitE
de 199:1.

JUnhO

anexo,

oa

swaeto i. alta considerar;:Ao de Vossa Excel6ncia, em
textos do Quarto Protocolo Adicional Modificativo da

conatituiç:io

d.a

Unilo

Postal

Universal

(UPU)

e

do

Requlaaanto

. Geral da UPU. firmados pelo Brasil em 14 ele c:lezeobro ele 1989.
••••• inatruaentos sto parte dos Ates Finais emanados do xx
COft9rasao da UPU, realizado em Washinc;ton, em c1azambro âaquela

ano.
A Uniio Postal Universal tem como objativo a .. aq~r&r a
•
o ap.rfeiçoamanto dos sarv içoa posuis a de
favorecer,
nessa
•r••·
o
desenvolvimento
da
colaboraçio
internacional.. Participa, out.rossim, da asaiat•ncia tecnica postal
2.

oqa~Jiaa~;Ao

requerida

pelos Estados-Maabros;

recolha •

analisa intoraaç6es

sobre a qualidade do aarviç:o postal •• ••cala munc:U&l; elabora
atual.iza ~u.a~tioo daa nec:aaaid&claa da rede poata! aunc:Ual
produ&: rec:cmendaç6ea para a otiah:aylO doa ••rv iços, re.força.
aolidariedade entra as adainiatraç6ea postais doa paisaa~..abros
fa;urece o acordo da auaa aç6aa.

e
e
a
a

3.
A Ul'U, t'Ubdada ea 1174, eatã sediada p Bem&, na Suiça.
sua coutituit;lo, concll.licla n Viana, •• .1964, t'oi aprovada, no
1raa11, pelo Decreto-Lei n• 5''• da l8 ~· al::lril da 190, • o
.1nstz1mento da ratit'icaç:l.o t'oi depoaitad.o •• Berna, - · I da. aqoato
da 1161. MocUficar. .-na os Protocolos concluidos . . .Tóquio, ••
1111, . . uusann. .. 1174, •• H&Jibur;o, am 1914, e . . waah.inqton,
-

1111.

4.
o anax~ Protocolo Adicional de Waahinqton •odit'icou wa
total da oito · a~igoa .tila conat:it:uiçt.o da UPU. Dentre elas.,
d. . taca-aa a altaraçlo do artigo 7, que substituiu a unidade
aanetãria da Unilo, o t'ranco-ouro, pala unidade de c:ont:a do Fundo
KaneUrio Internacional, que '· atualmanta, o Oireito Especial da
Saque (DU). A& audançaa noa arti;:oa 11, 23 a 25 dize• respeito
aos ~iaentoa da adaa&o, adaiaaão ou sa1da da Unilo •
eatabalac- que o Governo da ConfadaraQ4o Suiça deixa da aar o
inteZ'MCliUio da tais procadiaentol, oa quais paaa.. a ••r
efetivadoa diretaaent:a entra o Governo. do pa,ia intereaaad.o • o
Diratar-Geral
da
secretaria
Internacional " da
Unil.o.
Elae
pra~a11aento t.allbB paaaa a YiCJorar nos c:aaoa de aplicaçl.o doa
Atoa da unilo aos territórios cujas relaç:6aa internacionais al.o
aaae;uradaa por ua pail-aeabro a da notiticaçlo daa ratifieaç6aa •
clU outraa JIOClalida4aa de aprovaçio doa Ato• da unilo. No tocante
aoa diapoait.t.vca relativos aca Atoa da unU.o (arti9o 12), cs
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Requl..antoa d.e Exacuc;lo da convançi.o Postal Uni veraal e dos
Acordaa pauar. . a ser estabelecidos pelo Conselho Executivo, o
qual, para tanto, dever• ter em consideraçi.o as decia6ea to.&claa
pelo Conqraaso da UPU.

5.

para a ratific:aç:lo doa Acorc:!oa em apra;:o, havendo aaclancido que
o ctapáaito do inatru.anto da ratiticaç:Ao dever• ser a:tatuado no
praao aaia curto posaival, visto que os Estados-Membros perca. o
direito da voto sobra oa assuntos da UPU, at* o cu.priaanto daaaa
toraali~da. Coao e do conhacimanto da Vossa ExcalAncia, o ar~ail,
al..á .da c:Uapor da uaa d.aa maiores • a:ticiantaa rad.aa cta
distribuiçlo postal a da executar proqramas de cooparaçlo tllcnica

na •r•• postal, do qual •• J::lanat' ici&m outros pa1aaa-MIIbroa da
UPU, conta coa a circun~tlncia da
atual Diretor~Geral da União.

ser UD nacional

brasileiro o

6.
Nessas condiçO.•, elevo â: alta conaideraçl.o de Vossa
EXoelAncia o anexo projeto de Menaaqem ao Conqre•so Nacional, para
o encaainha. . nto doa diplomas internacionais à apreciaçl.o do Poder
Leqislativo.

Ministro d.e

ATOS DA UNIÃO
POSTAL UNIVERSAL
Washington 198Q

CONSTITUIÇÃO DA UPU

411 PROTOCOLO ADICIONAL

E
REGULAMENTO GERAL
Brasllla·DF, março da 1983.
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Quolqucrmembro ela o......- du Nao:Oes ~..,.,.. poc1< aclmr A UIUio.
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no uuco u•. puàlnlo 4'

J>U*Irol'a 3'

'

-·:ar...

t tKubda a cada -....ftlllllllnl ce81ir&IU& pea11 T ;' cm. Wlll ou

....,....._e..-.. u

Capitula lU.

MQdlftcaçto doa Atas ela Unllo

AltlpW
Apret:nt'c:f" du pau)

·-1.

tU

2.

a..-

A .AdiiiUuatnelo POICIJ de um Pata·membro tem o d1nUO .ele apnlllllll. qu• ao

Cqra~G. Cl'*'auft c1a&aC'*+

Contudo. u

tu~

P1'0itQitU

aocancn-o.

=r prcp Pll relauvu.. . AZ.a.da UDIIO

lu pGW

retauwu a Consutulelo e ao ttetulazDmlO Geral 16 pockm

III'

I ~..-.c:...-.T.... ~»>cMW~ 1...

~3(1'

•

-:!J?-daC-..1.
Para saem adDCI4U. u pra'Pf*U suDmeUdu ao Conpallel
eonaw.wcao
....,.. ... aprvna. :no 1111111m0 por deu ~~ .._ h'

2.

M

~-• ~

w

..a tJaieO..

mo•"" :a n ~por um eoncrneo COftiWucm .• ~di,.. ~ocaln

ca::::::::- ....

........WL----d-~.-·----lpiO
ru• 1M duniU o ...... COJ!CRSIO. E1u UO raullcMd iaiD que

01 Ala.

P.S..~

e•

-ao-a•

IIIICnADIIIIDI

de tal rauOcaçao &ao LrU.ICliM aa

ca111

o

GaaL daCCOc:::O..."'...,..., 1 --~·
o~ GlnL a Coanacto e oa Acanra•dla• u n dt~Ó• â·qua~&·nca

suba' rde.aepace""'*dMPL: •tpa~lhllcl--.,.,......
2.
0a AI.ec1er • , . , _ . s• ti'SUaiD em cacucM _ •.,
vtetDCIL .Darlk o cUa l.lxaciD ,... conarnaa 'P&ra • cmnâa . . Y1IOI'
COCiWI

1m•daC $LApa

Capitula IV

SoluçAo dos UtfCioa
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·e \liDa~
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Arbttrqma
Em-delllfllo....,.duuou _ _ _ _ _ Palla·mombnll.aftOIICIIOda
werpmacao doa A&Ga da Ua&ao DU IObn: a l'ftJION"btl'd'de decarremc $»&ni uma~
Postal da ap~o diSMS Aloa. a quca&Ao em bti&'O t re~ atruts ae um Jutcamemo

ututnL

Titulo III
Dlas-IÇOea llnala

_ _ ,.... ,_doc--33·
A prneme CoaautWçao tntrart em vtcor a puur de 1 de JaneirO de 1He. por lempo
tndettnlllaado.

,.._ . . \f'M!!aa • lO di JuiiDdl liiiM.

ProtoCOlo liDai da CoiWICUiçta da Unlia Postal Univenal

-·-····
~•c;

r .....

Paliei.-_.,_ da UaiiO que
IIAG
qualquer altura.
de adalo t mrt

01

U8laanm

O IMU

_.. da Ualle e. alnWtl dia: UltiiDD. -

a CoiUCitulç:IO podem aderir t. mama em
• ~a 'PCII" .sa dapb=f•.., 10 GGwwDo da pa111

eow.mo. a

P.'

t

ae da uaaao.

& par ... WIÜilll• r
1
, ... abUco 1awnna1 o preeau Protocoka. que t a a ~
!oiça • O - ftlar que . . . W UIUU IIIIP aat;Oca ~ ~ nD pCâpnct tatto da
C=W'1·tcM • •
aaplu'. que pa
. . . ArqulwOe do aaw.n. do . . .

== .. --

-·~~..-.---··--poloO.......dopolo-do~
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Quarto Protocolo adicional
à Constituição da União Postal Universal

lucllce.

M>..
I

(.rt; .,. WN-'ctnf

111

wrt.

lUC. 111 IDIM:I!I'!cedo!

11

12- =cdrO

tv•
V•
VI

•.:w ..,,

1 )
1-t

·
- 2t'
(Mt.
23' moei$

1 t

VIl

..._u-.,..e

1:1

VIII

CMI. 281 mMt!!ce•'

,,,1,.

IX

X
XI

Quano

Pra~a<olo

adldonal

i consatwçAo da Un!AD Postal

Unt~al

Oe ~doa Goftmae doi Paita·mcmbrol da Un1&o. Posul Untversal. reumdoa em
aeo IIII. WaUUacm& face 10 dSI"DOatO ,no atUCO 30';. par2tnJo 2'•. da ConRttUid;O da Uru.ta
PoMal Untwwral conciWda aa VIm& em lO de Julho de 1964. pramu~C&fam. S9b rcsern de
nut ; ~o u ..,.._ !MCI,.,.,QOM t. rd'ertd& CoJW,Utui.ÇiO.

Cocll

--·FIIIJ,

IAnll•.,.--

" AnlfO

I .. .

A urudade manettna atlll&ada no. Atas da Un1io e a wüdade de coit.u. elo ,..... ..... t.Ute

AnilOU

· ·fAttliO ll ~ mod1.0cadol
AdeSIG ou ae1DU:U&O i Utúlo. Proc.edsmento

I.

QvÁiquu-daOtplllzo<aodu NaçCco Unidas pode-A tlnlAD.·

2.

Qua~quorpolo-.....n~<~-mdao- daN-I.D>OdUpocle-•-·

.

.:

aclllda:do na qualldldt di PaJa.membro da UNI.o.

*

A adc::da ou o ptdJd.o de admisdo t Uruao. deve tnelw: uma declarxto r~ de adesiG:
COitltUWÇ:Ia -c ao11 Moi obnCattlnoa da Uruio. E. erm.ada pele &owmo .. , . . te
tdr ...
IMNtW Geral U .... mala latuudoaal que. c:ontonne o euo. not10cw a adtMo ou cocauka oe
Pailft.tnmlbro& IObte o palad.a de adm&I.Uo.
3.

4.
O ptil nta mem!:lra da Ofluuzac;to das Nac;oes Unldu t conskitn.da camo admttlltO na
qualidade de Pall·membra H o seu pedldo íor apl'tJVI.4o por dotli tcn;w no mmaDo doe ,.._.
riii!IIIOfaa da UDI&o. 01 Pat..·membras que nao rnpond.enm no DrDD de quacm IDIM8 Uq •
consaderadol como tendo-se abstido.

· ·

5.
A ades&o ou adm1sslo na qu.alldade de membro é nounc:aaa 'pdo DlnMr a-1 ~ .._, d
latallaaa.a& aos Cavemos doa Paisa-membros. Tem efeno a parar ~ data ciCI8& ractf.,.IÇ:te
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·dau....
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JDtcniACIOIIa1 e u 4111' r;'
niiUna . . .me- de
11CMAIM . . . . .
~-·
hraL
4..
01 ~di UDMDc • .._ ........... dl'eeiÇif' .,.,,,
P'D codoloaouaae
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na. oe ...._
Pllla--
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i

~ paaal
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1

f

.......

r

-56-*'111 ... ,..._,....

5. Clo"'$$C

. . . . . . .

quo-u-doiQillalcia_a_

oM
cdla ............. ....._ .... C

r'MD
d · - - - -.,,,
·
'f
~'·M
a
00------d&U"'*"am__,.___ pon:a.-3'.4'

daCuz:

. . . . . . . . - - . . . . .c

e.

e~ CIIZdlll*

......-.-.Alia.

AftiCOVI

lArUCO 23- ....,.,.."'

"P'tce;fo doe MM M UIIIAG . . ll:rrSdl'lol cujM retacOa ~ do ............ p«

Ulll

Paia•maabn

I.
~pojo pode.,._ a_...... _ _ a o u a - doo- da U"""
. . . . . _ _ .. . . . . . _ _ . . _ _ . . . _ . . ... par .. _.....su.ouo_.

--dlllln-

'.

A decl•acia prmaca ao pai'ICralo I' dlft 11r elldl~n~:a41eo ao ~ Genl* ........

2.
I

r

d

e'

3.

Qualquer PaJs-mlt!Dbta pode. a qualquer momcmo. endemar ao Dlniw Geni ..

4.

M declanCOa t

.......... lataul&oUI uall ftCM 10c:'('" COIII 'IIICA a denunctar a aplacaçio cic. Al.- da Ulllia
para oe qwua dt Cca a deciaraete pn:nll& DD padlf'ÚO 1'. Esta nouftclcto maara em Y'lll' um
anD apOia a dala da lUA~ .... Dlretar' Oeral da ltcmana laca
W'

n«•Oc: :01:1 p,..._.. aea ~ 1' e ,. 110 comurucadU aoe ,..._.

n.llbraa pdo Dlrel:er o-u .. ......,...

5

t

S.
Oli ~01 1' I 4' niO M apbcam - tft'!'ltón» que ~I QUIIIâde de rnembn dr
Unl&o e cus- ra.con LIUIDKIOOI&& uo .....undaa por um Pala-membra,

130

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1995

AnJ&OVII
IAn'IO 25' mcdlllcadol
Aumatura. &II&UUcaçiO. raUOcal;tD c ouuu mod•'wt'ida de ·~ dcaAtoe da IJJdo·
1.

at.AtOt da
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:z.
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oe .............. J::t

~-A CoMWudO
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11!:

•c-, :wc ... ..,..,._ ,..._

"-Ma,... ..

..,... . . . . . . .

plmllm~r-,..·~~... . - -

r' a .,......

rautk:ada lato que pautvel pelaa paga ~

4.
A a11rovac:ao doa outras AtM da Unlla altm da Couutuw;to. f
COMUtuaorwa de cada pais~

s.

, 01n1•

reat4a pelu repu

Quando um pail nao nunca a CcmlcaWCAo ou nao aprawa aa OUUQI....U. par • •w•edoe
01 dem&lll Atol. mamem a ..a ....uau pua ae ,.-. qu1 •
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a ConaUtull;io c
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3.
Os~ de'adeda-n:laUVOiaoe cuoa vtsadoa nae ~ 19 e2• dl\'tllllll'
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.
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RquWz~ento

Geral da Unlio Postal Untversal

ladiH

Capllulo I

I'•

ro-

«Jjoo do Unlla

Art.
101•

Orpaaela:c rwuaa~ct._ ~c Cqreuoe ~
ltl:r C s tÇt· fw
lUI c ~ do Canadho Ex.ecutwo
10. Dclcuallm8ÇIO Mbn u &UviiUda do ConMlM Eacuuwa
104• C r
' • f••
• • ~do Conle1bo ConaaltMt de Elt.udoa.....,...

==-

105° - - U - c l o c - J h o C - d o E I I - -

1.,..

.J.oet

....,

• •trarDDdoii,CC~OI=
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tdlaaiB uUIIIIdaa .-a at
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I Dr
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IICI0
111•

11:r
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U4•
115'
11..
117"
118'
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~
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;.,tte"'=l=·~·ao cm:._
-.:.dupc
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!'faullclcMdu-- .....
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Regulamento Geral da Un!AO Postal Universal

Catritulo I

r·---mclaO ...... daU.....

1. _OI•epa

"wae~~:JUDml·Meal~e-......,aace ....
'

MTMdaaJhtn

apOa 8 daCa d.l taaSda CID . . . . da. A&.- do Coapa.o IW

2.

Clda~maabraf&r·ll-*ttpiWDOC~parumou't'UIDip'

ZIP

1?1GI

bh
VW. doe podaa MCCIIIIIirlaa pelo MU Ç(ftfftO, Se ~.l»Qdd ,._.... lipi
.,
pàa dcllpciD '- um outra Plil
o. Todaftl.. Oca m 1'1 que ~ d • u s, 86 podt
ztp;
um Wlk:O Plll
' o. .W. do lleU.
h

3.

.su dd't1nçh1. cada Paia-mcmbra tem daft1t,D a um voto.

p-.
--du--peloc:aac"'*'

c a cSaacna o ,a~~ oada ... re:a.~~aN o.,..... c a
s.
rrft1u' taapbebd. o Conulbo Eaeuuwo ..,. au&arllllde a ....._. o pUI
onde O CCtlf~ ralllalâ a - reuada. apOia acGI"'So Clllll . . . UbM.
4..

~:m ~cada

5..

ApOe

e.ca d•P'Kh •
eac

to c••

ca111

a

SIIC:ft'lafta

latemac~GftaL

o CcwwrDD aOiftle ftD a data

0110.--

t o local_.,. do c - . Em
-..o!"Oclkn'~uioowto
aD8tnlo IDIDIIa um coante • c:iclwemo de cada ~ .:.. CCIIIrUI: ,.... ...
dii'CWDIDCI. atra* di UID OUU'II ICM:I'ftO• ou per ~ do OlriCGr Qawl da ~

•I oo--.-llca--...pdodo--OO--claO

lnr

I-H--14CUUIII<dlda---·-·c-.

..
guardo UID C&:j W tMr quiM r'Nn1t laD -que Uja UÍil cOw:rzia anltniL & SecmlrSa
lata""
' cam o acordo do Consdbo Eucuuvo e apM emtDdlalm&O c-. o Gowemo ela

C<n'
no
.,.._ seclc da Cm&o• .Nealt: cua. a Secfttan& lntenwcumal exerce u l'uiii::ON dO GOW!fDO

anCWUo.

,ç_

o toCai de ft\IIUAa de um Corwrnso c:uno:d~no t CiSado. ;agOI. :~cardo com a Staalna
tnurn.acsoaa1. pc.IIM h»a·nsemata~ qve tczrzz.anm a w=sauva dali Coa;~

s.

0o

,...,._2' ali' aplicam·•·

poe .......,..

aooc...__

-102'

c: p d• f•wan,..•oomllll-ooo c rcuN6n do Conselho E.ucuuwo
1.

OConlelho EacuUfQc

a;ez se de um Presidente r de uuuae nov«maabr'D&quealftal!

U IUD ~ dwalxl O l!BiOdo qui

separa doia ConUtuae I!

A
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3.
o. truua e nowe ·membrot: do Conselho ExecutiVO sao elet.tos !=~elo Concnaa. cam b. .
numa d.LitnbuM:&o
equstatMI. Pelo m~ metade dos membros lio t"eft.CCndo. pw
oc:uaio de cada concnuo: nmhum Pall·rncmbto pode aer eKOlh1do sucesawamemc perua
conareuoa.

teocnnca

-4.
O reprnentaru:e de cada um dos membroti do Conselho Exeeuuva e dCSICnaâo pela
Ad.rnm:Wracaa Postal do HU paia. Este re~resentante deve ser um funcumtno quaiJIICado d
AdaunWncio Postal.

5.
As Cuneoa di membrc do Cotudho Exceuuvo sao
Cuncaonamcnta daac Conselho do a CaJ'IO da uruao.

e.

gratuitas~

AI des-pesaa de

O ~Onlllho EacuUYO lera u setutnlel atnttuiÇ6eli:
CaardaW' e IU'PCfYWCII'If toctu U auw:laciH da Uru&a no lnU:lTIIo doa Conçasoe:
,.......,.,...._ ............ h
. . . . d&Uallo ................. . . . ..
; nu . . c•pr .... • aaoe qw.e ntli o decida de oUNIDOdo. & a - - 11111
UCDM. e CMHlM l:unUft pode
III.Od.Lilcu • nfaldM

u----julpo-opon_o_a_M

&1
U

...
't·••
Plpt=

u

..,
U
&7

U

u

_....-...:

.,...._te

.

. . . . . ,-l~•·iod,..lo;
.
CaYOnCU. coon1taar e supcrvwonar todu u fonnu de alll.ltencta tecmca postal. no
toeuu i caap rw;M ttcaaca mternKIOIIAl:
aammar e aparrar o areamento e u contu anu~.~a da Uruio:
autonar. M u Cli'CUnstaDciU o ~. a CJarapola~lo do teto das despaaa. em
caafomlldadltcom o aruco 124•. parttnfa. 3•. "'e 5':
r.., o ~1amlnUII flnlnearo da UPU:
raar u nanau que nacm o Fuado de Raeml:

a.r .. _.. ... ,.._.o,...... 4u aU91dadai espe

'•ie•

LID auqunr o ~ da atMdade da 5ccreuana lntemacsonal:
..U auu.nzar. 11 for tollc:lta4o. a HCOlh& de uma claue de contnbuaç&o tn!enor. eon!orme u
dllpouçCIH prnt'WU no amao 1251 • ~arap-aio 6';
&.12 Rxar o Estatlolla do Peuoal e as cond~;oes de serw:o dos Cuncson:&nos el~1tos:
LJI 1'ICIIDIU' ou J11U1110ftf 01 íuftCIOftinOI ao caqo de SubDlretOr Gen.l ID 21:
&.U tlDI' o Rqui.UDcftlo do Fundo Soc1l1!
-.1.1 aprawar a reiltóno an.ual íco:o pela Seemana Intemac10nal sobre aa auYtdades da L:'IU&o
~ lltftiiiUU' CCIIII:IUiftDI a seu rupelto. quando a:uun em:ender.
a.sa deacUr sobre as contatos a serem estabe\ccadoa com u A4mUU.Iua~óea para preencher u

-~-

U7 deadlt oa contar.cs a acrem mantidos com as ontamzac;oes que Mo ÃO observadorH d~
cllrl1to. f:XUiliiiU e aprovar as relatonos da Secretana lntcmatsona110bn at nlaC'Oel <ta
t.rPU com os oui.F'Oe oq•n"mas llli:CmiClOnal.l. tomar u àeosOes que Jul&U' opon.unu
sobn a ccmduc:lo c1aa1 relacOe:l e o secuunento a dar-lh!!: desacnar. em t~ opon.uno.
as orptUACOes mttmac10na11. mtercovern.ameq.tall e nao covenuunentats que aeotem
s~r cOft"lldadu a Caurem·sc n~resemar num Con4resso e cncarfttlt o Dlretor Geral da
Secmana lmcmaaanat de enVIar as conVItes necess&nos:
-&.J.I estudar. a pedido do Co~so. do CCEP ou das Admmlstracóes Po!ta~.t. ·os ptOblcmH"'tttõ.:.

ordlm ~. ~uva e Jundaca que SC]am do uuera• da U.ndo CN do scrneo
poeu.lint.unactanal e comumcu o multado desses estudos ao á~io tntereSMdo ou ••
Ad.awllatn<:Ccs Post&dl. ~oníonne o caso. Cabe ao Consélho E.'cccutn'O dcctdir da
opontnwl&de ou !lAo de ctn'Preender os estudos soUdtados pelas ,\.ctmlrustraçon Poatall
M lnlCn'aJo doa Concreuc:-:

&18 =~·--,::::a.':.u.U:~~:O.CC::;:.':ou '';'.,.~
..., formular u propMCU que seria submeudas a aprovaç~. quer do Concreuo. quer das
~PoecaJI;.confonneoarugo 121';
.
&SI CDIDiaal', a pedido da •dm,ntmraçto Postal de um Pala·membra. qualquer piQl)OK& que
aw Adl:l:laUaa'al; aMe a Sccn:tana lntemacwnal conforme o artlCO 120". prep.uar os
CCIIDIDIAftDe ~ e cncan'CIIf a Seeretana de os anexar :i refenda prvpoaa ames
de a .utlala.a' :lapn:wac:ao du AdmUUsuaçOes PastaiS dos Paises-membros:
&21 ncamtndu. H aeeeseirlo, e tventualmente após consultar o conjunto dar
- - . . . . . . . . . Poecaia. a aâo(.io d• uma I'CCalolme:ataçio ou de uma. nova p...uca
decida . . . . . m&U!:rla:
&SS CDIIUDU' o n=lat611D anual feito pelo Conselho Consultivo de Estudos Postais e. se for o
ca.. u ~ submeUdu por este UlUmo:
&M autaKa' taiiU de estUCo ao Conselho Consuluvo de Estudos Postut. conforme o attJCo
lCM'. porqnil> e.e:
·
... dHICDII" o pU sede do pl'OI:Smo COftlresso. de acordo com o prevtsto no aruco 101'.
partcraCo 4•:.
·
. . . dccamiDu. cm tempo ~Ítll. o n\imero de Conus:sóes nec:essanu para levar a bom termo os
~ do Caapaao e racar u suu atnbuJÇOes:
&:17 deMpl&l' em tempo UUL c c:om ressalva da apronc:.to do Canaresso. os Palaa·membrol

... eoncre-o

-

de auuaur u vu:e-prestd~nclas do Con11re:sso. bem como as ~restdenc:tU e vtc:e·
pc
"tae!" das C~ tendo em conta. sempre que pOSSlYel. a re~ao 1eocn&a
equuuva da. Palaa-manbroe:
dllaar pane du C~ restntas do Coru;r~so:
--&a decidir se Clt)c ou nio subsutuU' u atas Cla.s sessCcs de uma CQm1SI.io do C~ PGI'
n1at4nos.
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Para nomear 01 ruacaoainall ,_,. o caqo D 2. a Couelbo t:aeuuwo ~ • tltuloi
de compectDOa p:ofiUIQIW doa caDdidltol 1
nd"'M peiU AclmeneS.n;411 PMcala clo6
Pallo-mtmbi'OI c1o6 quall MJUD nacuxwt.llllndo pan que oe carcoe de Subdlman:a Caall
sejam. em toda a medida do pouiwL pmndudoa por tandJdatoe prove1UII1Ua de rt:llfln
dllaent~ e de ouuu rq~Ga~ que nao aqudu de ondl o Dlrelat Ocn.le o Vlee·Dimar Cenl tao
onamancs•. terulo cm vwca a pn:ocupacao d.omlnarn:e com a e!W:Kia da Secntana
l:IC:errlaCior& • i ;
. . . . . o ,.... lllllmO di Pi
da Sccnulna.
o

Na sua pnmctn: reuiUIO. que t comoeada pelo Praw:lauc do concreno. o Conselho
Execuuvo elqe:. em:nacua meazbrol:. quaua Vk:e· PraaaemU • úxa o MV Re&uWDcDr.o tmemo.
I.

9.
Por COfti !ltÓI'tl. do H\1 Prnide~KL o COQMlho ExccuUYO nüne•M, nD prmcipao. uma
va: por mo na aec1e da Urdo.
10
o reprnewu:e o rtpramtante de cada um doi maDbr'ae do Conatlbo l:x:eeuuvo que

paradpUD

Caapa~a.
«01 • 'CI

nu HIIOa date 6fll0, cca ~ du n:un.aea que • nsblaal duraat co
tem dUttt~t ao reaaboiM do~ a \IZDI. 'P'eM...., .aa. ida e w1ta caa cl:aNe
ou a uma ,...,m~ de U'IID em pnmtn: cluel. ou ao preço da vtqem por qualquer

outro mao de locomoeio. daQI qu csu mor.wxe n10 uJU'Is-- o paw;o da _....,... un:a Ida

e 'IOila em claue cc0114m1Ca.

o Prnadente do conselho Conaultwo e ~ de EMudoa Paltall t o re;trnt'fttUU• do
naa MU~XS do Consciho Exccuuw. detdt que atiJIID cm debate u quest6ea ~uwu ao

11.

mQmD

. OfiAo.POt ete cbn&ldo.

12. A llm de u~rar uma Upçlo enaz entre oS tflbalhos doi dois br1*•· o Presidente. o
Vtc:e-Prcsu:leme e os Preatdentea âas ComlSIOca ao Conselho ConsultMII de Ettudoa PMtaas
poUem. se quiSCI'I!:m. ~tar iii reuruOes do Con.ltlho .tucuuvo na qualidade de obtci'YadOr'e:&

:JA1.

A AdmUUiuacto PoiW do , . . oncle H rtun.e o Coaaelho Execvuvo t coawHcla a
paruapar nu rcun&Oca na qua&adadt: di obMr'ndor, • a . pua n&o tar mtlllbn» do eon.uao
Exccunvo.

14. o ConselhOE.ucuuvo pode COIMdlt~ u suu 1"eUUIIIea. scmdlruaác waco.. ~Er
orcanu=o U\tt:maclonal. ou qualquer l)IIUGa Cl"'" 0 cada qua d~ auotau aoe NUS
trabalho~. Nu mamu coadiçOa. 1Ambim poda coiMQar uma ou vanu Adiii&DaatracOa
POIWI dos Palsa·manbr'OI. uu.u
•cfa au quac6t8 a la'llllâeb'"dv na ordem do diL
AnlpiQ30

- . - - . - ... -... c-lbo-..-

o Con:M1bo EacuUwo awta u

1.

t

1mm'

; • ...._ dali P.hn

w da umao e

t

bli"*-_pora.,_,
.... - - · - '
al
um relat6rto uW1Uco:
bl

oa ~~ do COnlelbo Eucu.u.o~ que lDChltm oe nlal4rlaL u
n:latono ~caUUco. bem CGIDO u raoluçke e~

4

tllbaaCO•• o

2.
O Comelho E.acuuwo aprnau ao COftlft!UO um. relaUII1o ..... o Co.Jumo· du suu
aUYUladâ e manmn.-o para u ~ POilala. no nuaJIDD c1ot11 ....- uxcs da
•beml:ado~

An:liO 104•

c-m; ....

r-·-c~oc.-eoa.uw.oc~oEac--

oa- c- .ao·- c-

'- O~c-..JuwodoEat--..t-do35_quo_u ....
fWIÇ6c:l dwanu o~
do6l
s·
"""'

que_,..

2-

do

c.-

p:UidpiO:.- - -

3. O

n:~

eocv

·~---

po1o

de cada um da. mcmbraa do Coa.Mlho Coaau1.UW'O t dee'CJ"d" pela
Mil paja. Eul i(pi
'Pnle deft la" Ulll fUDaOD.IInG que!!Ocecto da

......,.,.._POWLL
~

teado.,...-. .,..
.

PoiW do

4. /ta despNu dt (n '
P dO COQidbo Caa.lulUwo siD pai' ecm&a da UD610.. O. .ua
mCIDDJ'al: n.to reeebcm qualqua- remunen.ç&o. Aa d.C:Sl)e~U d.e YIPplll e de cstldla d.oa
ttpt m•rua dUA1
lt::O 1 puut1p1111a no CODII1bo COmuJUta IIMJ*'CCG& ...._.
~- Tadma. o rep;
• .,.,. de cada um doa p&I:NI ~ 1r'
com baM nu uau t 1•b'ftdu pela~ du Nacda UaldU. t a dJnUo. IMo paa u
n:um6n reai&llldu dutante o~ ao mmbolllo d.o pnço de uma pena 1m dla.IAO Ida e
volta aa. cJaue econoauca. ou de uma pauacem de trem em pnmara ~ ou M ,nc:o da
vta~em por qualquer owm mata de •
;ao, de.tc quente~ D&D uiiQpaMa o pnco
da .,._..em atra Ida e 'tOka em cJuM fM"

•= ·

·""h

5. Na sua p.I'SIIXIa rewuao. que t couu dt e abelu. pdo J-rdm• dD c:.cmcn:-. o COalllho
CoasuiUVo ucolbe. d.emre oa seua membros. um Preak1czlle. Wll 'VIci·PraMiaDU e os
Pr t ' " dai CC!!!! e ,
6. O Con.dbo Conaul.ttYa 6xa o seu Rqulammto lrncmo.
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Em pnncipiO. o Conselho Co .Wuvo rtúne·H todos oa anoa na •• - - ... ns.aa. A data c o
local da re\uU&o do !&.Udoa pelo HU Prelldaue. apOI acarâo com o Prnad«Dte do Coasc1ho
E.xe:uuvo e o Dlre'or Cieral da Secmana lntcmacaona1.
a.

O Presadente. o Vlet·Prtsadc:ue e os Presuienu:s das Comasa6H cio Conselho ConaulUvo

formam " caaute Dlmor. Este Comar.t ~ e d1I1CC 01 trabalha. de eaaa se..ao ao Conselho
Conau!Uvo c UII.IIDI toClU u uzeias que ntc ulumo dead.U' conísar·lhe.

9.

..,

Slo u setuuucs u atnbuiC6ct do Canseiho Conauluva:

oqamzar o estudo doa prDblemal tterucaa. de ~o. econ.omsea. c de coo~
t!C:~Uca nwa wpanamea. que ap:ucnlftll uucreac JW'8 u lld~ Paicaa:a Ge
lOdoa os Pailct·m~aros da l."niiO romcccr tnCormac:Ocs e tnuur parecera 1 nte
respeitO:

proceder ao estudo re!crernt: a01 problcmu de enaano c Cormaçao

U

a01 paaaa

pro~a.uaonal

que

e em Y\11 de d~
tomar u ~-~com a Waa1ldade de eM.udar e de dlYUip;r u ; aeat.CWI e
01 pi'OifH.a. ......nc::--- por cenos patscs. nos campoa c1a tecmca. da cxplon,c:to. da
ecoDQIIU.I. c da !ormaçto proiWIOUJ. de ame:aae pva os aerw;cs po1ta1a:
acudU' a sKuacto anaal e as n
. decks da. ~ PQMal8 1101 paiRa ~ e em
~I Cua' a &CC
Mz!s;61s adequ8du IObN 01 ~I._...
fntt:f'DMID,

u

ft.OV'a.

U

cle_OII____

u

a.,O.

-

entendiiDCDto com o ConHlho ExccuUvo. tomar u medldu aproprudu. no
daadlúo de coopei'aç&o- ttcmca. coaa toclae · oa Pai.lc.a·m.aabra. da Unil.o e•
.,.,ucu.1anDau. cam oa ,.._ ._...e em ..., di rt
olu
o=
aamiiiU' todu u ~ qucstOes que lhe ronm wbmcUdu por uai membro do Conaclbo
CaaMdUYO. pdo CoDMlho Eacuu.a. ou por qualquer ~ de um Pais·

U
..7

-·
----------...

........
. . .......... J
,.,....
......._ _ _
_ ...etda......._ . . . . , . . . . . . . . ..,......_._~-----
pddla---·W· t "*NLDII_ . . . . ...,...._._._
la

10. 0. miiDbroe do Colllllllo Conavltl'IO partldpal decunmtnte nu IUU atMdadcL 0.
. . . - . - que naa pem:ncem ao Coal<!lha Corululuvo. podem. a ..,. podida. colabonr

aaa~ "I

1

"*"

_cle_da __ _

O COIIMiho Conau.IU'Io rarm• 11 tar o c:âo. propoa1U J*1: o Coacn:-o. c!eean'mltS
dlrltUDaiU dai auu atMdada c1eflDidu peJo lftHCIC anJCO. EIIU propoeca do expoetas
pdO pt6prtO CcmMJbo CoaaulUvo. ap6e l'ftlcndtmemo c:am o COIIIClho Execuuwo. quando H
11.

eoncrn-

12. o c-lllo ConouiiMI - - ...... - q u e ~o
o proJeto ...
~ cll trabalbo U .._. do p:êlaiDI) Conaelbo. a ter submcü& ao CoDCftUO. tmdO em
coma • pedida. dOI Paiaa-membrol ela Un&lo. au:m cama oa do Coaadbo Execut:Mt c da
leu: · "t
<m·•
n'l'lltOIOdal . . . . _ , . . . .

.....
..z......-•--laelld-a-...u.uu.M:..-..
..__,.peiGitlleldc ...
....___
,....,.....,_.,.,,
.................
,,..
.

de--

13. Anal de UICIUI'U' uma aapçai, et\ca: mcn: ~ uabalboa doa dol.a Oq.toa. o' Pt&llilc••c. 01
Vlce·Pratdaues c • .._....... dai CM' • <lo Comelbo EacutiYO. se qullerml. podem
u =-do~ CcllauiiiW. na qualidade
14.0 eoe-lbo eor.wuwo 'POde canwldlt "Pata a auu reuni6H. sem dlre1to a voto:
el
qualquer OfJIDJ.IIDO "mtemacsonal. au qualquer pessoa quailllcade. que deseje auoctar
aGI IICUS uabe1hoa:
~~

bJ

1.

doa Pabn·membros que nio pcrter1I;&ID ao Conselho CcnsuiUvo.

O 'Coilalho ConauiU•o de Estudoa PoiHats endereça is Ad~nntstrac:óes PÔstalS dos

Pedes--membros e iS Un10Hi Resuttu. para lnfarmac::io. apoa cada sess.to:

ai
bl

um·'relatõno anaüUCO!
"Oocumem:os do Conselho Consuli.MJ de Estud.os Poltal'S contendo
· de1Jbe:Z'IIç6et e o. n:lu6.r1a ~uco.
01

o~

relatonos. as

2.
O Conselho Cottsuiuvo ntabelece. pua o Conselho Executrvo. um relatOno anual sobre as
suas am"ldAdes.
~ O Conselho ConsWuvo elabora. p1ra o Con(reuo. um relatono soDre tOOU u

auvxlaclcs e U'UIIIDIIC·O U

•dm•mstrl~l

--da.-wadoc_.....

suas
PCIIt&&l doa Paisca·membros. 'leio mcnoa doia

AI'UCO 10451

R q . . - . 1...... -~

Pua a orpa&DCiO da--. Ua~ e o an:1aiDCnto .:lu auu ddlb z açML o c~
apbl:a a Rcet.daml:lllo lnla'Do doi Con&ft810L aDUD ao pn:sc:nw R4uWDema CuaL.
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2.
Cacla Con3RIIO pode modi!Jcar este RcCUllmento. nas concucoes CI.Qd.as no seu.
Re&ulalncnto Interno.
"'"40 107'

1~'\U uul.l:lldOs

para I._,

J~rapno

.......... clellberaç6a e C:Oiidi*adtncll. dll saw:o

L
Para a ...._••ca.ae da Untto. tto em,rqua 01 lcUomu frantts. ln&lta. :irabe e
espanhol. S&o l&u.t.tmerue uUU&Idoll oa HCUlJUet ldJomu: alemao. chtnts. ponuaues e NIPO.
dadc que a procluçto nau:~ Sd&ai:Du tlqUI IIJDiada A ......, . _ . . de b&lr . - ._, 1 an
sao ~ ualldaa OUUIM idaaaiU. dadr qut IDO nao acarrete um aUlbiiUO daa dnpnaa
cuaactu pàa UJUicL de M:~mJo cana o ~ 8'.

p<dolo--··--o. . .

2.
O pai.l ou PafSta·membrea que souc&uram outro ldloma, que nao· o ldi.Gm& afldal.
eonsurucm um arupo llftl'llLIUco. ~mt•se que os PaLIH-mcmbroa q_ue nao CKJ.eram um
3.

A

ofiCial.

...._auqte • JülleaU JMII Sec:retaru Jntemactonal no IdiOma oftcUl e noa

1dlaalu doe pupot. hl'lptsUtoe conau.vidol. 111retUMntt ou atn:ril 4e e.:nr6nae repmaa
duna &n&Jio.. conConnc aa modaucladiS estabtleeul.. de acanto com a Secrctana
lntftftaeacma.l. A pubbeac:io nu dlteraun idSGmaa t CClll. ICIUftdo o me.ao macllkJ.

A. . . . . . . . . . . ~ dlmaml'nte Pda Scem:U1& lntcmacaaaat• diiii'Qadla:a!l
4,
pnndpta. P~N'''"tsm'M• noe d.LCerr:IIUI ICl1amaa sabdtadOL

A corn:apaftdtnc1a ena'~' u ~ P01t11a e a SecfttU. Intemacaanal. e entre
eata Ulum:a e UI"C''::tUL pod.e MI' ftd2&ld& em quaJquu u1iama para o qual. a sec:ruana cUs'POftha
de 11!11 aaw:ock U'8dul;lo.

5.

os eftQriOII de traducla para um IC1lama que nio o oClcSa1.. tnel'UIM os qut resultem da
aptac:at;&o da pari:&raÍO' 5', Mo IU'PQfti.ClU 9eia lfU'POlfnC\UiacO que 10~ ntt ldJoma. SIO
d~S9QU n::I'~C"Id•• cem a U'&dut;IO para o idioma oiiCW doa
dOCUIIIentM e da CDU tipoitdtftQa ncebld.CI MI ~JamU lnCJb. Ul.be C eapubol. ~ .,..,. t"Qrr.O

&.

svporq.du pela UNia u

tadu u ouau dnpuu reíenms ao Comecmemo doa d~ O letodaa dapeu.1a ClUlO

c1a uruao para a ptQdUÇiO doe doc:wDtmcll em &lml.t.o. chlnb. panucut:a • naao
uma-do~

*fiado por

M dCilJitSQ a carao de um &NPG ~ ÃO repanJdu aun a.1IIIGIII:In» .,_.INPO
a sua contftbut.;to para u despcsu da UAIIO. Ea&u dapaü padtlll ser
dtvtdtdas erure os membros do 1rvpo Jan&ülsuco. de acordo com vm oucro cruttao de
411itnbull;lo. contamo que os 1n1ensaadoa chttuem a um ~ a eu. resOI*lQ c
nau!aqucm a 5ecteta:na liUenJac:lonaJ. por uu.crmedao do pana vca do~&fi:IIID. da • • dtciiAa.

1.

p~monalmem:e

s.
A ScerHana lntemaaotW acena qualQultl" m~ na acolha c10 ldlaiDa IOIIdtldD par
um Pa.is-mtmtlro. apOe um -pr:uo que n&o c1t:vc ulua~ dca anae.

Para u c1ebbcr.aç6e:l das reunlóes dos OJlao. da Unslo. Slo admnldoa oà·ldiQmla ftanees.
~~lts. espanhol e ruuo. medJ.am:e um Sistema de uaerptt:t&Çio - com ou Mm cqvapamtnto
eletróruco - CUJ& escolha é deucacla a cnttna dos orplUJ&dora da ~ apo. co:uvJla ao
Dtretor Geral d.~ Sec:retana lmcmacsonal e Pafses·me:mDrol uuetNirldD:L

9.

10. Seria 11ualmentc autonzadca ouuoa uUamaa para as ddlbaacOes • reu:zu4a UKbca.daa
no pafàlraio 9'.
11.
AS delep.COes que usam outros td1omas asncuram a tradl.u:.ao •smuhabaa nuf<.._~
tdtomas menctcnados ttc 'P&rálraio 9'. quer ~elo s1stema md~eaclo na refendo pa~
quando nele posum ,ser uurodu%1d.U as alteraçOes de ordem ttcnu:a n.C«SA~nu. quer por
ltlttrpmes paruculares.

12. A.s desl)csaa com 01 stMÇCs de Lnterpmac;:2o sio diVIdtd.u entre os Pa&ln~~ que
usam o mesmo ldlOm&. na pro1)Ql'C'&o da ~ua c:ontnbuaçao pan. as desJ)tSal da UNAO. Todavia.
as despesas com ~ mst&l.ac&o e a manutc:nc:ao ao equ1pamenta lter\~Co .ao S"''»>ftaciU pela

UnU,ça.

13. M AdmwstraçOes Postlia podem entrar em accmio quanui ao kliÓma ã W ~e
para a c:orrespondenc1& de semco. nu suas relaçoes reeiproc:u. Nlo h&wnelo ean
entendlmento. o ldi.ama a usar t o rranees.

Capitulo II

Sec::rer.a.ria Intemactanal
Anlf&O 108'
Ele~o~;ao

elo Oiretor Cc:ral e do Vtce·Olretor Ceral da Sccrecana lnte:nat.tonal

t.
O D1rctor Geral e o Vtc:e·Olretor Gc:n.l da Secrctana lntemac1onat dO eleübs pelo
Con:crtsao. para o pertod.o Cozrll)teenà1do entre doUI consressoa s~. sendo a d.un.çto
nu.ruma dos seus mandatos de ct.nco anos. o mandato e rencw*Vel apenaa uma vez. Salva
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decJs&o em contrilno do Congresso. a data dat suas posses e fucacta em 1 de janeuo do ano
pau;enar ao COn&f"IO·

Ko mirUmO sete meses antes da abenura do Con;resso. o 1llntcw Gen.l da Secrecuta
lat:eaaclOaal eaYI& uma nau!lcac:.to aos Cavemos doa Paises·membros, conv1d.ando·oa a

1.

apraatal' u eventuaiS cancUdaturas pua 01 carcoe da Dlra« Geral • ele Vlce-Dintor Genle
•ad'c"do tuabt-. se o OLriC'Ior Geral ou o Vlee·Ottctor Geral cm func:oes uUo l:a\a 14 N na
C'ftfttua! renovac:4o do seu mandato ltUCW. A& caadldatvu ecompu.bad.u de wa cnantcuJ. .
fttaa. daft• cJieCar i lecntaria llltcru.ctoW ao a:WWaa dota m....s aaiH da abat1ul. do

Co•tre ..o. Os candidatos devem ser cJdad.aoa aos PalSes·membros que os apresentam. A
lecNcata Iatemacloaal elabora e documcntacio neccsuna para o Coacnuo. A eleiC'iO do
Diretor Geral e a do Vlce·Dtrctor Geral re::ahzam·se por esc:nmruo sct:n:to. sendo a ptunclta
cleM;:~o para o c:at~o de Daretor Geral.
3.
:-Joca10 de estar vaco o car~o de OLretor GeraL o Vice·Dtretor Ccn.1 assume u iunc:óes de
Otraor Geral ate o fanal do mancsatG prev1sto para o pnmeao: ele e ele1Jvel para esta Cunçilo e
adm1Udo ex oCf1C10' coma eanchdato. contamo que o seu mandato 1n1cW de Vk:e·Cln:tor Geral
nto tenha au:So renovado Ji uma vez pelo Con(resso anumor. e que manu.'este o seu ,,rueressc cm
... ~ CandidalO ao carto ci& Dlr~Cicral.

4.
Em cua d.e vacatura almultanea dos carJOI de Cintar Qeral e de Vta·OlretOI' Geral. o
Ccxwelho Execuuvo elqe. com buc naa candldaturu recebtdu na sequenc11. ele abertura d.e
canaano. um Vlct:·Dlft!IX' Cerw.l para a periodCI que se pralaft4& alt ao 'PI'ÔlOZDD C~. Para
· a apraencaç&a do. canCJ.dat.aa. apllca·se o par&fral"o 2'. par a~ta.
5.
:fo cuo de estar va&o o car~~o de Vice·Otretor Qen:l. o Conselho Exeeuuvo entarret:L sob
propoll& do Dlft~t~r QUaL um d:oa Subdlmores Cien.~.s c1a Seeretana lnu:mactOn&l de usuaw.

att ao prmamo Congresso. u

íu~óes

de Vie:e·Ditetar Cierat.

Anlf0109'
runc:on cl~ DLretor Cieral
O Dln:tor Geral oruruza. acSrnuusua e d.trtce a Secretana lnte:mactOna!. da qual t o
lecal. C~be·ihe c:iauwcar os carta• aos rnve11 G 1 a o 1 e nomnr c~ os

l.

~·

~a atetllivtia.

Para u nameacoea aaa nive11 P 1 a o 1. ex&JilU'II. 01 tituAol de
queM"n;e- pm'tee'O"'' doa C&Jidadatoa ruoiÍÍelldadoa pclu AdmlnlauacOta Poat:a11 dOI
P'h
.,_ doe quate alo natura~.~. lnuldo em cone&dtneto uma cqull&UYa dMI&O
de ÜIIIU&L bem como quaa.quer ouau C""" 1m=~ 1 'PCftlZICIIUL cm

. . , . . .a

•

obrllf"":tl ao n&uWaeruo uuemo d.c promoçOea ela Secmane. O Dlnlaz' CUil ccmaldera
'I'"'
• que. aa ~.,. u peuou qua OCUJIU' os CIJ'IOI âai'IÚftll O 2. O 1 e P !5. deftm
.., ~da dlNnoe hb"
tn-o. da uruao. uma ws -par aqo. o 01raor Gcrel Worma o
COMIIbo EacutJvo. cm râatOrtD eobn u atMdacles da unaao. du ~ e IA
; Dt aoe

.

. . . . P4aDl.
2.
ODtnblrGtnltiiiiU--:
::U.

u
U

•

...,._,..dei

'C

7 :IIi dOI.Aa.de. Utdloe de lati&

..................... u.u. ..... - • ..... "-=

............. ~ ... ~-?

rlMN .. ..,_..,__

................ _......_

-~?
- A - d o c a , mmumal"d&Unllooa--altoldeda!I<OU~L
~ cam u nu c
'dedn da Unlio. e submltl·lo. cm tempO üUL ao CXUDC M

CDM•'ho EucvUYO: comun&car o orçamento aaa Paian·mtmbroe da UZIIAo ap61
U

~pdoCcmoolllot:aeut""':

scntr da~ AU re1e.ç6ea enue:
a UPU eu UDI6IIi RaUitu.
a UPU e a~ du NPQOca Unldu:

a

U

U

••

UPU

e u ori•"m';ón

Ullem&c:IOIWI CUJU

auvtdad.s aprncmem

lmt:l'aM

pera a

Ualia:
- · - de-Cenldoo_.cla Unlloozdar. .-quallda*. teodo
cmcaaua:~
;' apec:LPIIdo'Pf81111&Rqullmealo.1
•r
polapc--o....--tnbollloo-óqloode Ualk
P* *h ; E prDducAD e ciiM31b uçto de clocumallol. ~ t ata;
.,.
da--.clut'llltOu......--6qloodaUDIIO:
&.-.r U ...e. doe 6q&oa da UniiO e tomat 'Pute nu debb
;'
111D dJn:ltO a fttD.
c:am a :
r ,,,,_deu c..r repraemar.

OVIcto_Gonl_ o Dtmc<Caal. ..-nt:opc-'mlol_ ....

-·tI

Ela~ ck au.tDda ou de =~ e"memo do Dtretor Ciae1. o Vlee:ou.toc' Caal aaa: os
,....,... Uqve:& O 1D1C10 acarft em cuo da vacatura dO caqo de DlrCUir CicraL caalarme

2.

?rtODDUVCO·Ios-.pancraco3•,

"""" 111°
- ó q l o o da UDilo
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"'*

o -S<emanado
c1oo ora- da ulllAa • - - 1IÜI - - •m
a
daDtm
M C _ . . E r m à _ o a _ p u _ p r r _ r1 l l _
...-a.U''
·zm;em,__WIIMIIIbi'Dido61pa..UAh ' RCda"*-dal,....
que. ICID. lftiiD ~ do 611'0- colabonlll
m'tntos u UIIIIM 1111tra1.

..... como .. ou.uu ,

2

DGe...,.. =que=

••r te ....... doi ,.,_

1

!

n-

Art!lll ....
u.ta doa ......IIIII:Dbraa

nela-·..._- amutbu-.

A Secraana lftllmlrCIOna1 àlbola t mamtm atuabada a 111ta doi Paiua·ftlallbnle da Ua~&e.
de
•INpo&..,.nlrco • u _ . . , . _
em rc1&çao . . A101 da t.:N&a.

Aft!IDII3'
, .... ·we• lDterlai:U Da bquld.W:Io du cama
1.
..\ Srcreuarua . lnternactonaJ. ;::.en=anec:e lftttln:aimmte

---~~~- -·~~~--
d.LIMeM:Ao
à.

do

Exccuuva. da Conseaho ConaulU\"O ae Estuaot Posuas e dai ~oa Pos&aaa
!omccer quaasquer 1nionnac:Oca utell 100ft QUISI.OIII dt Hrn:o.

~

2..
!tal& encarn4114a. nomudamente. de rcurur. cOOfâenar. pullbcar c d&seribuar u
·míam,a.c:&es ac qualQuer naturãa qvc lfttcraum, ao Mrw;D po1W. .wanataoaal: de amur. a
pedUlo ôaa panes rm caua. um pveccr IObn: as questOn ~ de Ciar COI'I'""M''GI
•o•n·c~et ae ant~ c a~ter;ca,o doa"'osda L::n&Aoc. ms eem1. de pnx:eda' . . eM\Miolt
aoe trabal.boa cte rftac&o ou de documnuaciO Que os ftiCJ'Ida ,\La. lhe atnbuall ou doi quua
sena cncanqada no werna da t;Nto.

*•

3.
Proetdt: ~ualcMnt.L U pdqUliM que lha .ao 10l6cawlu pela~ Poetlla a
Wn de con.heccr a opuuao dU wuu ~ 100re cklermmada CIUCitiO. o,..-. di
uma paquaaa nao tem o ca:âltr de voto c nao ampilca w
w= formal
-'·
Para oa cWnaos efew:& tn!onna o PresadallC do ConselhO Conautuwo de EM.udae . , _ .
dU qua~oa que roran da COI!q)ettnoa deMC eqao.
$.
tntezvem. ;u qualidade de C1mara de <:,ompenaac:to. na llquiUCio da camu de
qualQuer natureza. rctauvu ao ~emço pOM&L ~ enue u ~ PoiWI

que IOUcU.cm ell& .m~

A Seetetana Incem&e1onal encanqa·se. no contesta da

coope~o

Ltcmea

~

de

detemalver a &Ullt.tncsa ltcruca pGIW sob todas u IUU Cormaà.
A.rtUIO 115 9

Impressos fcmecldos peJa Sccretana lntcmaeacnal

A Secn:tana lntern.:~cuanal encatrtJ&·M de mandar corúeceumar u canrsra 4a tclcntSdadl
poaW • oa cupOao-rnpau.a ~cwe·et=·•· • cM 01 fomeca-. ~ prece d.t C1aiUL as i" t
a;4U
Pou:asa. conionnc cs pedldol daw.
AtUCO 115'

Atos das t.:ruOes Rcstnta:a e Acol'd.ol cspecwa

=

1.
DaiS enmplu'à doa Aias das t.:n10et Resmtas e das ACordos especwa ccmclu.idos
do UU40 a• da Coaaututi;AO. devem ser ennecu.es na Secreuna lnteJIIabOIW pdoe
SecmanadOa deuu t:lUOcS ou. n:l aua Caha. por umo1 C41l p:mes conU'iltl:ftteS.

.apllcaçto

A Sec:rttana lntemaCIOftll acree a sua CISCahz:J.Ç'o na senado de que 01 AlGa du L:'aiOel
RnuUU c os AcordOe apec:w~ Mo prrt'f!Jua. ca~ocs menos ravorave• para o JtUbUco do que
u pR"AMU not A10I. da UN&o. c cacauna.ca •• Admuust~on Post;us a e:a.lttftC2II dM unaaee e
doa aluclldOa acordos. Notifica o CCiald\0 Eaeuuvo de todu as V'f'eC\11andaOt:l
r•d• em
vvt\lde do d&IPO•o no pnMDU'IftSIO.
2.

""""
Revttu.117'
da l:NAO
A Secn:una lnterrulClOnal redl.ljt. com a &Juda dos docume~tos ooSt:OI a sua d'spo-açto. uma

revtata nos ICbom:ls:

lllli'illb

~o.

U1l'"- araDe. cnutes.

esp;~.Mol. :~esc N.:UO.

111"

- . - ......a l _ . . u _ d a u.....
1 claban. um relat6fto u:t1ua1 IObR a1 atmdadal da Urdia. que •
A SecNana lftllm'
tnnsntucfcp • • ·~ pelo CoaM1bo E:aeuuvo. as Admsnlauacoa PaMaJa. u uaao.

-·•ar..---uN!IU.

139

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1995

Capitulo III
PracedlmeDtD de lntraduçlo • de exame das propoaUII

AltiiOliP
Ptaa:

r

§de apram&-c:M dll pa

M

..

c a-

1. n tTtrr••:.pc611,......_~teese.o.......,.pr
"dmm•-;on ,_,_ ._,.....
oc

rttt:•

,

a,raer•.-. 4U pra poeu.a di qualqar nat.uraa a aubluw' ao CODifaM pelu
t

aceaa a pco~ que ctwplal t Secnuna INC"' M ' 1 :ao JDDumo. 1a1 maa
UUidadl&atDacla,_.DC
_ _ ,do _ _ _ .._o.,.._do _ _ quo,.-ar

U
bl

ÃD

ct

a& pa lP
PI di~ .aDâD CU1 cbliiUim l SecmaN. 1ntu
e11tn- e qumoct a-. uu. da dltlftada pua o Caaç

r.-. .

---·~

-..-I>•--

1

DD . . . . . . . Cucpi
1edo
ÇIIIM U0 adlzdlld,u H

do~

--quo

AI prapGIIU.I reíel'lr.Ctl t ConautuJA:iD ou ao ReiulameDio GaaJ d~ Cbet:U :li
-daalllftUn do C chctlll'llll ...,._ • - data. mu ..., da abatura do c c
1 16 podem ... lmllldla aa.
ama~Ctcraç&o •
o ~ ._ UIIID o dtd:Ur ,.. uma .....,. ele - . lCI'P doa , . _ .
Jtpi
•doellOCqr'CIIO«•U
fiÇ:O-~DOparq:rú l'baDt e;· aMe
'
2.

S«manaiJUmiO<Ioaal

P'.do--maa

S.
cada pnpoilt& . . deft ta'o IIB 1lftDCipla.
JUIUilcadu por .... all!-

\IIII. abjiUIIt • Cllllla' apiiiD U

"'OdtC

0

C

4.~·".'!'A&~pa~;~

III d• ~ ttal IID cabt;áíu a IDIIIÇIO -pj p ~I I cM Ald8çt,D'" pclu
qu t u ....,....., • ,..h'' 1" pela Sc::nn•
1a11 1IID mDDiro.
Hlutdo de 1ctn. l:l. Aa p;,..,.._ que au tlftnlll a-. a.açao. .-. que. aa opau&o da
Sccrf:tlna llltcmlll:iOUL 16 ÚUDl & nüCM. 110 JIUbllclldu CCIII ....eD 8jAOt* edpo &
Scc:retarla ~ c1aban. uma bica daiU pa:o:
"dw
dr • C c -a

..

5.
O praccd!lftallO pnacmo noe padCn{oil' e 4' niO K epbca b pz ;
•• ráe:rmiâ ao
ReplaiDcmo lnU.ma doa COI
DC11L U emeadala.p:u;
ll.)t lprsm'•dg

Aft110l20'

Pxxc jgnenro de apresa •acto du propoau aun doia C~

l.
Para que, SCJ8 tam.lda em COftiUdtra(:to. Cada propoaa Rlat&Wa i CoawneJO OU Ao.
A<:crdal• .,....,._ lXII""""'~ Poolal....,. c1a1a c..ap
elmo serapcll&da
pelo rnmoa par duu O\nraa Adn:umatra(6c:t. Euaa l)fO'POSCU !atam aéâl: tCeuo quando a

Scc:retana lntemaooaaJ mo rte!bt. na mama acuLI.O. u nece:aunu moçOts de apotO.
2.
Esaaa propoau sao comun:c.aaas u outras Admln&atrt.ç6ct. Pescas. por mtermedlo da
;ecretana

l.

lntern&CICI~

AI p;c;

~-CC

.ce.,...,.-.....

e· niu:hu &a~ltqulaama de EDcaç:to au JftC1aa ü epaiO- • do
"1 . . . .-c-a.·~ ..
''rele

-.ruc;o 121•
Exame elas pro;KJU.u enue doa Conr!ressos

1.

Qualquer~nlll&ft·ACoau

:•· aoaAconklleM111Pracoc.._a..tlllati1UJCU&

ao squmte procedUDau.a: e c on~:ecbdo as .Adm.amsuaçoca f'gsta~~~ doa ~membrae um
praza de doas meses para exarmnar a proposta nottflcade po: o:U'allar da S«rttana

lnternaciDnal e. se for o cat",, para remeter a reienda Secn:tena u •~• obserYaç6ea. Nlo uo
ou1mW4u mtendaL JUj rest',JOSCU do reWUdu pela Secretana lntemlc»-1&1. e camwucadU U
~ Pcetq CC",rmdando•u. ao meaDO tempo. a pf'CIIWnc:s&rem•se a favor ou contra
a propoca. AI AdmUUs'.neoet Postaa que nio ermarem o seu voc.o deMro da prazo de dali
meses .ao c:anslderaO·.a abltenc10rustas. Os c1tadoa prazos co:uam·sc a IAl'W' da data ~~
on:ulara da Sec:reU'.na trucmacJanaL

2. _

AI,.,....,. •ecttlln(Mdoe

~de~--

aal&lleapiiOc:-IM

Se a P".opoate dtuer respe:uo a um ACordo a• ao ••• Pretocole flaaL apenu ••
Adm1IUIU'IC':.Ocs PostaiS dOI Plises·membros que adertn:m a esse. Acordo podem puutpu nu

S.

rormal1dacl.es mdlceda:s no partcrafo l'
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Nouncaçao das~ ac1ot&du enue doiS

1.

,.. mod'/lo

2.

M

;~el

eoncreuo-

c~. n.osAcotdoll!

lDlrocluzJdu na

Agosto de 1995

noa

Pnxocoao. ~ deata

Aloe ÃO rau!lcaciU por uma udAe&çH do Dlrtt• Qual da tleuaCUW latcrJucja_. aae
CovemCIIi ciOI Paila-maDtmMI.
~ lNJ'Odu:actuaa& ~

~~

M,..,

e na. Mu. Pracocokal f'lnaal

&u. .u ... ••• raotlftca._ u Admullauac:O.~• POMaa. pela Secreterta
lntemaCIODaL Do mtMAD moda H procede com U UIWPIIWC' I al!mc•on=rte• DO an.JIO 113-.

pele Co•••._•

pa.rapmo :s•. alina c. PGatO 2'. 4a CGnVC:tw:lo e na d11posie6el co:~ eacUdu noe

AcOnioS,

-·23'
C-

zatna . . 'f'ltol' áol..,...._tee de &.:ICNÇio • d.U ..ena cle:t.Gn . . . c 'V mcrc de*
L

, . . . . . . . . . . . . . . _ . , . _ _ Mt:&elllaa_.,.,.....
JWA..

01 ...."

c-•Aa. ......... dDCD
:a.

_ _ .. ,......,.,., u

......_..,..,.c-s

• - u •Oiflllaolu • • - .. -

....,.

-~IV

..- ...

••ues~.pdQ,.a:wnaa..-.a-M'

•

.

~

-·-ICID----·--·------·--.-.
•na-----·--o- do·-.,...._·--·------·--, "*"--...
_.doCo·---___
. _...... _. ____
l.

da

h.._ ca ,....,_2-a•. u

-7

u..e 1110 . . , _ ulti

e

~ usuat1

rácrallD ILwattu 'cdtr dae t1r11oa
s-ra • I.IIIM de a•& ,

abllllal mdfc:ecl•

11

--~-----·-·-1:

0101""-·..
• .... - 11

---__
2.

P'

~oa•--•-••-c...,._t

__ do _

--doo--o~.ete.lnaod..-ultt_o_da

.

3.
O ea..d:lo~at*IUfDrlladD a u~ a. Umltn fbado.1nai. ,....._ 1• e
2•. pua aupeftll' aa ......-. llluta& u câiunbutc:on e Utukt de ~ ou u...

-'_,__

- - ·

c

-

-

- ......

-·
4.

.,_Ualdao ______ _

Oc-li!O _ _ , . _ _ . _ _ _ C8!1a_o_dM

&-ou.---_.....,...

... - - - - .. ~-~-do-ouJc!odO--

-

Em. dlli 11"\P .. ,.......,. 1°. o~
Dlma< Oaal. podO &11....... U1U -~' doa IDDlleo lladoa para lUir fico b
upc:a;:Da
:
sm• • wauuu no cdlaclo da Sa:retana 1m~ - . que o
mrmiUU: da m ;
15 000 rrua,.. auiçOI. pcll' mo.

5.

r

;·

, . . .. . . .

e.

Seu \'tltlu ,..,._ 111111 Jllltlnloe

1.

O.~ que...._ a UJiiiiDou qua Dtll 110 •d!n"'CkW

t•

e :l• te ftftlan:a:a

lni'C ,

",an pdaar a

o da UDIIG.- 111ata 16 padCfta a.'"!I' "t~J~n,-m·dv CGIII a . . . . . - da
IUiiJrla dai. pebtt
, w da UJúAo. Qu.aJquer CODIUita "1wt tDdwr uma
CIIIDfliiMa
.so. aa. .-r , ,,_ caa pedida.
baiD 6•

-orU-

quadda•

m:nnm......, ,.........

ulda •
8.
OlP•'

t

~para

w.,...aard!'rt'd

aa qualidade: dl1llllllblal. ou •
todo o u»aot'plalaiii&...._..Gil

• ••atuaeam::nbuii;:IO ...,.,.U~--da

M-

b - ftO uç
JliO.IdcQ,do ,elo Conadho Ezec:uUVO. 'Elo._. partiS ~Uftli
cfCW'IIIIICI' pecu. o mata tardar. até 110 pnmaro c1la do am:ido BzlaL'UIIO a queM ráen a
Uallo.

CfXIl

QrCalllenlO,

fallac» al& prazo. aJICIIQU deYtda NO actttcaêu de JU~

eal pn:lil'eU da UDIM.

a ru:u óe ~.a ano dur:iDEe' • •• JWSDe:n1 me.a e de a.. ao ano a ~"do ltUIDD mtt.

9.

cujo

Para-

d a - da l!nlao t

COI!Ot!tltldo- f'"'*

monwa t !lado pela COftiCiho Eueuuvo. Eue Fundo e aJJmeiUQo.

aa 1lf1IIIIU'O lvear·
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pelos c:xctelentH orcamtnta&S. Pode lounbtm scmr para equdibrar o ott;amemo ou para redum

o mantante du ccntnbu&ÇOes dos Pailea·membros.
10.

:>to que respe'1UI. u LnSuiae1tnctas Pauacesns de tesourana. o Ciovemo da Con.ied.cracao

HeM!Uca Cu. a cuno pruo. oa adaantameruos nc«ssanos. conionne 011 cona1çoes que devem
ser Ctxadas por comum acordo. Es\t Covemo fJscaHza. sem despesas. a escnturacao

contablllluca das comas ftnaneiW'U. auam como a concabllldade da Secretana lntemaaonal.
dentro d.DI Umn:CS de verbu Ítados ~lo Contreuo.
An!40 125'
ClasiCI de comnbuu;ao
1.
O. PaiRS·membrOS ccrunbuem "Para a CQMnura das despesas aa Uruto. segundo a claslc
de contnbulf;IO *qual pmeneem. Euu daun Mo u squmtcs:.
...... ele 50 W1ldallell:
cl.ule cte: 40 urudacks:
clulc de 35 wudadla::
clul<clc25unldldlo
dule de 20 urucl&da:
clluc de 15 umdldel:
elauc de 10 'UlUdldel:
duM de 5 UlldMel:
• d.UIC de 3 uruclacks:
•duM ele 1 unidade:

claue de 0.5 unadade. rnernda aoe pailes menos desenvotvtdos enumerados pela

OrJaruz,aç;,o du ~açoet UrudU e a outros paiSCI d.eS~Cnad.cs pelo Conselho Execunvo.
2.

Al!m das classes de conmbu&Çio enumeradas na pancrafo l '· qualquer Paia·me:mbro

pode deeldU' papr um numtro de UNdac1es cic c:ontnbu..:;ao aupenor a 50 urudadcl.

3.
Os Paises·membroa 1&0 mcluidoa numa du clauca de eontnl:nJ.~,ç&O ac=a menctcmadu
quando da 1ua ac1m11aa0 ou adtaao Un&Aa. de acordo cam o procedlmeDlo lndacado nc aruao ·
2.1'. pllicrúo 4'. da eonautwcao.

*

4.

01 Palset·membtos podem muciu' poltenormen.te de cl.allc de comnbwçta, desde que tal

mudança sqa noullc:acta t Sectetana lntemacaoaal antes da abenura do Conçesso. E.sta
noWlC&Çio. que t levada ao conbeomem:o do Con(ressa. tem eCe1t01 a pamr da data etc entrada

em V1Cot d:u cbSpos~Ç~kt únmccna adotadu pelo conarau.

a:zcuo a sua d

••ºc-(to de nwa de uma c.1asM de cada

5.

Os Pa!la·rnembnta Mo podem

6.

No entam.o. em ctrcUMtinCIU excepc:lOnala. tala coma 11 catasuof'es naturalS que

1

vez. Os Pailes-membros que nio ~-o seu áesqo áe muctar de classe áe contnbuiCio
ames da abertura do conçeuo sao manudO& na cbue â qual pen.erlÇlaDl a.:t em:ao.
neceuttem dos prosramu de 11uzillo

~.ntemacaonat.

o- COnselho Execuuva pode autonzar o

aba~X&~DaUD de cluu. numa ciUM de canU"lbuiÇIO. a pedido de um. PI.•~- se este
compronr que nio pode manu:r a tua ccmtnbuiÇio de acordo com a cJasac uuetalmcntc

eocolhlda.

7.
Em cterropçao aGií pari.pos 4' e 5'. as subidas áe clulc nao estiO sUjcttas a qualQuer
resti1C'io.
•
AnilO 12.~
Papmentoa doe Comecsmmtoa da Sccretana lmemac10nal

Os fomccsmcntoa ·que 1 Secretaria lntemacton:al faz.. a titulo oneroso• .t.s Mminlsu'açóa
Po.tm. elevem ser p.qoa no mala cun.o praza pos11vc1 e. o maJS tanilt. at! sess meses a pam:" do
pnmmo dJa c1o mes squwe rcmesu da canta pela refencta secm:ana. findo este prazo. as
ampon&nctu. ámdas vcn«m Juroa em proveitO da uruaa. a. razto de 5% ao ano. a conta: do
termo d.o mmao prazo.

*

Capitulo V

Arllltra&eaa
AftiCOl27'

Pra

1tmento. de

amttrqaa.

1,
Em CU0 de lltlpl I 811' áeeMüdo pGC' jUlpmemo arbitraL cada UIDI, da /t I I I
PaM:a1a cm cauu ~:~CG~M· uma """"'""neto Po.U de: um Jlala.IDCIIIbra qu• naa
dtraa:mcm~ awoh'lda M l1tlpD. Quando YUtu ~ talaUII1 uma • 1
para aplaçAD diMa ct1 i
' ft.lca Ct:mO uma 16.

;

~li

atet•
'"''

2.
No cao ele UIISI. dM .a i
rmç6n aa. quatao nao d&
a uma JtiOPI*& di
maca. • Sccmarta 1Dtemt
) - lhe - dtnplo Ulll
pCJdo__.MQddo.pzou' M'pai'IUaftZ.&dcsscn-:tackumarbl:ropü\.-''
.....
cm. CaJta. ou
da pzOpna Ma amcto".

ll'bllnlaD álalrO do prao de -

...--o

_.._
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IIWDI'I&-.....

4.

A. deciiM doe trbiUW. tamada por

s.

Em. cuo de l!llq)lle aa 10t1Ch. oa UbtUal

e.

:ttataftdo..M de um 1Jt5&1o relativo a um doe MalâoiL oe ârtlltiDI n1o PDd.s.,
wnçtn que P*ft1C1pua. cw- ACGI'da.

m

'ben

cam o $II'OP6ellD de re:10tr1r o ~

outn. ~ PolCai ip~J~Dernc niD c~ DO ~ Nlo hawDda ""'CP" C
•
sobn a,ncolba.. . . . ~o t da&pada JMia Srlc:nt&fta ~ dtDift u
"<'mlnwr:-.;t=s n&o 1ftPC*U peJoe il'biuas.

tara du " ·

'h' 1

.......... 121'
C 1' ;' dl~daa PI*"'P'*''IO' n::ía'mla 110 ~C...
Pua H -10m1m11 caeutiftla. u

-J~tope*U

su!Jaltüda •

eonpoe.o 1 ft!aUru ao , . . . . .

Rq\liiUIIImO QenL dctGb au a'IX'Qftdas pela raa&orta doe Palatt-lllllllbnl& aepc
~ 1)011. retC01 dOII .P&IMa•membroa da Ua&&o. DO IUiDalao. dWal:l. ac.- pa

•fM M
M

mamomoda-

.......... 121'-

Pto;

••nfercmaaoa~

--

cama Ora~ das NaçOn Umdu

Aa conctactee de api'OQCÃ ~du M aruco 12r a-placam-• wabtm u ppoaropp_.,.. que
VIMIIl mac:l1lJcar ot. Acon:loa c:ancluldos CNft a UniiO Poaal UQlV'n"Al c a 0rp
*' dU
N~ urucu. dade qua cun ACOnloe n1a P'tlftJIIIlU cancbc6a ae alUneM csaa d t
:•

-130'

e:-.--·-dO~Gaal
0---0Wal-aa~aalM-Ool.lepjiU""'--·

.W: i CI3IDU IIII ftiGI'doeltUla dA-prda:Do

Fdblcmn tr

r

~

al•Miioo_ _ .. _

Regulamento geral da UnlAo Postal Universal. Anexo

Regulamento Interno dos Congressos

sumano

.....
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,.••

3'

,

7'

li'

lO'
ll'
12'
13'

...,,...
17'

••

III'
'11:1'
·21•

22'
23'

:w
21'

21'
27"
211'

Regulamento interno dos Congressos

o,..,..-,.,...

AJ'UCO

prlmeii':D

O lftSCIK• flqulamnua lnu:mo. dc:ncxzumicto ~RqulameDla", t a••t · ICido em 1:pllcal;lo *doa
AIGII cm UniiO e Oca-lha aubordlnado. Em cuo de clMq~ncsa emn uma du suu dtlp=t:;t t e
uma d!lpoeiÇAG doa AlOa. esta UJIJmli ~-

,.,.._

AltJI0.2'.

L: . _ _!)

t~ :'delepçta.M

~para

-·

apbc:a-H a pessoa ou ao INPG de peuou

deiJCna~

por um h-·

parucspar no C~ A ddqaçao t cam,_. por um Chefe de~ bem

como. se for o cao. por um. suplaul do Cbe!e da delcpç'aa. par um ou. Y6noe dcJcpdoa e.
eomttualmemc. por um ou ~ funcaantl's. 1~ tlndutndo o. etpec1.1111tu. HCftt~

01 Cheta de deltpi;Ao ir oa aeua su~ baZI como~ dc'el""'" Mo a. •ct
em" doi
PaisH·nwmbree. cOJl{CIJ'tM o amp 14'. partp:a!o 2'. da CoDRttu~IO. dnde que ntejam
dewlmDCalc cnd'rne ..._ eaa CODComudade c:om o U"UUO 3' do pracmc Rqu.luDmlo.
2.

3.

01 runc:aontnoa àcltdoa tio admltldoa nu scu6el e tem o dltetto de pantctpar nu
mu n&o tem. em Pl'lndPIG. o d&ntto de voco. No entanto. podem Nr autanadoe.

'd~

pdo .eu Chd'e de cle~o. a votar em name do teu pala nu lniOel daa' C
autonzaeon. derem Hr enuquea por esc:nto. antes do mic1o ria teu&o. aa

c.....................

'

TaJI'

Prnl.dmte da

AntiO 3'

Credco:w& dai:~
1. . .,_ cr~ 1 ··te doi deiepdol. ôcwm ser at.aUiadaa pe.lo Cháe de ESlldo ou pelo, Chdc do
CoftmO ou pdo MiiUU'o do. Nq;oc:a Esrranceaoe do JWS tnteraudo. Devem aer redJCidU. nM
devsdol u:rmoa. AI cr'edencsaLI doa delet:ado:& hab111tados a auanar a. AtOl (PiaUpotencLtnoll
den:m tndJcar o alcaace desta aumalura l....nau.ara com. reualYa de rauRcaeao ou de
•a
aprovado. a.matura "acl refamdum··. ISIInalura deilnaUYa). Na aueeacsa de tal
a~ M cmlenesatt~ que autonzam
a asamar IÇa& AlOI anc.lucm.. ampüelUmem•. o dft&to de drllberar e o de 'VOC&r. OS d~ aos
Q\WI u autondadq compeuntes ccmfenram 1uenoa poderes leftl especl8car o HU &lcaDce cscao
auuxvada. a drbberv, a votar e a au&nar os Atos. a mrnos que o conuano esteja aplk:tto na
red.::.çto àU cmtenewa.

ass&natura t eoaudcrada como sujcua a raUOcacao ou

,\.1 crectencaats d.evem srr apresentadas loco na abertura da Contresto a autonctade
de114naaa para na íun.
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Os dele!Jados naa detentores de c:reoencuus ou que nto tenham apresentad.a as suu

crcdencJal:s podem. se lerem cies1~ados 'PC lO I tU Governo JUfttO do Oovemo do pais uú1tn4o.
tomar ;:~a."e nas deltbenu;:oes e votar a pan:tr do momento em que comecem a pan.1c:zpar noa
trat~.a!nos do Concreuo. O mesmo acontece para aqudes CUJ&S cred.enCli.IS aprescn1em.
norono:~menu:. trTtguJandades. Estes dele1ado1 nt.o
~::~ue o Congresso uver aprcvaQo o tlU.e

momento C":n

sen.o autoruado:; a votar a pan1r do

n:laLOno da Conuuto de ven!1eac:to du
credenciais. constatando a falta du me:amu ou a sua ltftCullndade. e enquanto a 11tuacao niO
forrqulanzada. O OltimO mlat61to ..._ 1et .,........ . . . . C•p=oo • • daiND'U . _ . . cea
rWia dO Pres&dGIU d.o

Coapct~Ct

e lata da a1lfti'NÇila

deli,........

.U..,

4.
A5 creQenei.IJS de um Pail-mem'lro que se ru ~ no Cont;rtuo pela dc}e&aç&o de
um ouuo Pais· membro lf,lrocunçt,ol devem CllU' contorma U meacaoaadu no ~ 1'.
5.
As credenciaiS e as proc:uraçOH cndereçadu pai' tdt&rlma 11M úo ectm"du. Porém. 110
ace1tOS os teleanmu que responc1am a um pcasdo de Lnf'onnac&o reJ&uvo a uma quat&D ráeftar;e

.a ereclcnctaas.

6.
A uma ctdec;a.;:to que. dcpoia ela ter apiUIGiada u auu c:rcd""C'"' 111• tllqJCCttda dea.u11UZ' a uma au :nwa UUOU. t CacWtada o d1rato clil 11 ~:e;: mar pda dticp;lo de um
outro pais. contanto que comuruquc o Cato por e8CI'ttG ao PrtaldeDle da reum&o caL cauU.
TodaWI. uma delqi.Çia 10 pode repraenur um 'PI& &WID do MU.
7. • Os delela®• c101 Paises·m.cmbraa que nao Mjam ~ do AccWdo J»>dttll 1)arw:tp&r. 11111
dtrellO I \foto. das deltberiiÇ"Oes dO Conareao relauYU a estc.AcO:do.

AIUCO ,.
Onlem doo lul....
1.

Nu se:uóeS do concreuo e du COftUIIOcL u de&catc6ea .ao dlapoata RCUndo a oMaa.
Ptiaa·~ rtp: 4+ nad=

õllfabeuca CraDCCU dOI

Antgo ~·

Observadores

1.

as represenumes da Oraanac:to da Nacoca UZUdu podeDl parUcap8r 110 dt'm m
--

;,

do

cone~-

2.
Os observadores du cq:.anu.aç6a tntemaclanall uuerwovemamana.. Mo adl:aWdoS a.
sessóel cio Concresaa ou d.u IUU Ca:zua10ca quando ÂO deb&Udu q\IUt6D da IDI.~ de tala
orgaruuc6ea. Nos mesmos caaoa. oa ob~ervadorea du oqaruzae6a tnr:em&CSODII& Dia
govemamenws ~ Hl' ad:zDWdol. u IUila du CCIIIUII6a M a çe-•••e niJO!&I:tta •
~dr.

3.
SIO tamb!m admlttaoa eomo oblcrftdotn oa n:praea.tamea qualiOca._ du umea
ResuttU. eSU"Ut~dU c:onCormc o anJ&O a•. ~ l'. da C..,•f#••tçfo quaado o.....,.,...

4.
Os observadores cstadca noe ~oa 1' a 3• tomam opanc nu
voto.
·

~

sem dlftao a

Art~O 6 1

Decana do con;n::sso

1.
A ~ua~;ao Postal d.o pais sede do eoncresto suaere • dCiltnacla do DCC&DO do
concresso. apCI entencUmeru.o com a Secruana InternacionaL O CQQIClho .Eizeuuvo procede. em

devu:to tempo. a ac1oçia dessa d~.
2.
Sa abertura da pnme~t~. sesUo plenana de cada conc~SIO. o Oecano assume a p~
do Con(tesso. ate que este eleja o seu Pres1dentr.:. All!:m dlSMI. exerce u Cun.;:6es que lhe s.t.o
atnbuiOU peio presente Re&Ulamento.
AlUgo 79
.
P'rcstd.tnoas e Vtcc:·Presacttn.au do Concreuo e das Ccvn"':&e!
1.
~a sua pnme!R $CdAO piadna. o Conçeuo elef:e. sob pr!!lpot.ta do Dtcano. o ~e do
Coo«n:sao: dC"'))lS aprava. sob ~ elo Conaelho Exa:uuvo. a destgnado doa PaiSCII·memb~US
QUC Ulummto U Vct:·pfOUUDC&U dO Concreuo bem C::oma 11 Jltelidenc:Ull C vtee•presldtiiCIU

d.ls ComlSSbea. Essas ru~ea No atnbuidu tendo·H em c::onu. tanto quanto paaiVe.l. a
dLStnbuiÇi.O 1eografu:a eqt.utauva Coa PaiseS·membros.
2.
os Pres1dcmes abrem e encerram as acuóel a que pruu:lcm. dln4em as d1SCUubel. dlo a
pala\"r:l. aos oradores. colocam em votac:ao as propostas e mdlC:am· a ma10na exJ.11d& para os
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vocos: ptoc:lamam as deasóeS c. ressa1v.aaa .a aprovação do Cc.ngrnso. dao eventualmente. uma
mterpn:t~o

a essu deasOes.

-

3.
Os Pres1dentes u:lam pela observancm ao presente R2&u!amento e pela tiUUiutcne:ao da
ordem d.urame u seuóes.
QualQuer ctelepcAG pode apelar. perante o C~~ a COIIlJ5aao. de \ltM dll:tUo tomada
Presldemc. com bale numa dts~OSJÇio do lü&ulamento ou numa uu:~o do
mesmo: entretanto. a dectdo do Presidente contUiua v&Udl., a mCDOto que sc:t• .a.nu1ac1a pela

·4.

pelo rnpectNO

mamna dos membros prae:nr.es e votantes.

5.
Se o Plil·membro cncarrqado da ~ J* naa csuver em caftdSI;Oa de aaWIUZ" ctta
função. um dos VJa:·Presadcntes c dcstÇL~Oo. peio Cqresso ou pela conuuac. para o subiUtUJl'.
Ant4o s•
Sccretana do Conaresso

1.
A Secm:ana e o «cto cenual enc:arftladO de dtfSCir os trabalhoe do c~. t campoMa
pelo Prnadcntc c pelos Vlce-Pres1dentes do Con•reuo. bem como pelos PI'Hadmtu d.as
ComLUOes. Ela reune•se penocUcamente. para exammar o andamem:o doa 'rallalboa do
Coqreuo e das suas ComtsaócJ. c para ionnular recomendaç6es tendo em vwa favareccr euc
-andaltJemo• .AaleUora o Presidente na claboraf;io da on:lem do cUa ele cada seuao plen&na e na

coordenaçU dos trabalha das Comasoes. Faz recomenctaçoes retatrvu ao encerramento do
conçnso.
2.
O Sccn:tano CenaJ ào Co~ressa e o Secn:t:ina Cerai Adjum.a. menocnacios no amco 11'.
puqraio 1'. asaal.Cm U ~.JNOea da Secretana.
Antco i'
Memores das Canuss6es
1.
Os Paisea-mem'lros repn:sen1adoa no Con,rcsso sio. de direitO. memtros du ConusSóes
enet:rf'eC&das ao e:uma das propostas relanvu a Constnutçia. ao Ret:ulameruo Geral. a
Convencia e ao seu F~uWnerno de E.'teeucao.

2.
0a P.a.etl·meml:m:. ~dos no Concraso que fazmrJJ&rtC de U!ft ou de nna. ~
Cacultauvos. sao membn:ls de c11nuo da ou das Coausa6el encarrqadas da rendo de:un
Acardca. o dsreu:o de vexo doa membros desa ou destu Cozmsa4es t llmaado ao Acordo ou aos
Acordos das quass pa ruc:rpam.
'"'

J.
As deletacOH qlJC nM ÃO mmtbf'CI& du Coauu6ea que tratam dos Aeon:ln e doi ~na
Rqulamentoe de Ex:ctuç&o ltm a Caculdade de USIIUI' U Hll6a deataa e de 1011111' pane nu
dellbcraçOH. Hill ~:o da VIKO.
.
,

Anilo toe
C.rupoa de Uablllbo
c:ada~podlemuCIIUir..,_clo tnblllooparao_clo_-

ArtiCo n•

s.cr....-do~

l.

c1o- c1o-

oduCC___,.

O Duetor Geral e o Vlce·Dlretor Ceral da Sccrftarta lntemacum&l a ..umem.

~...t...O....,.O.u ~

Ocralo

CcniAdJUIIID do cc·qa-..

=- •

2.
o Stcrwtano Ccral • u StcreW1P Gcnl Ad:Juma . . . . _ u ....._ da c=s
da
5eerttafta da Coucru• ona • paruc:tpam nu dcl1berwc6es. sem cUnftD de '1'010. Padaa tiiDbâiL

nume.auemt;tes

aua.urUMIIOeaduCot:mu6esouCuenm·•~ndupcwum

CUIICiall6no aupenard& Secr'DrllllDUmaciDn&L
3.

o.~ do Secmutada

cSo eoncreuo. da S«m:ana do Canpa~G • c1u c

...

uaccuraGoe pela .,....._ da :icm:ana lm:e:rmaanal. aa colabanl:ia com a Admmc.....- do

plllo IUIIllnlo.

4.
do

Oa !uaciOnirtaa aupmon:.' da ~ lntem-ema' aae

ecmcra-. c1a Sccretana do l";onpeaao e ela com.ocs. As·

se.- e 110 •
S.

1

cftU pda n1iaçia du AIU ou doi relatônoL

O. Sec:redrll» do Cm& cwo e du 0wm

u 1\mç:.al di Sca:a:tt&u

==o PI

t:mr dW'UitC u

'11 do ~·_ _.,_od<IO par~ Ad)UIIb&
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Aru~o

12'

ldJomu de deb})eraçt.o

1.
Reuah'lclo o pU'tlrúO 2.'. oa kiiOmu trand'l. ~- ~ e ruMO .ao adlall1clot Pua
.u deli~ aU'1n'ts de WZli&ICCIIsa de uach.ç&o lliiiUktnu ou COIWCC"''.,.
2.

As c1dlbenle6a da CCII!UdO de ~

ato !CitU no ldiolba fruct&

3.
ouuos scuomu do tambfm admiudos para u debbenCOH UUIJc:aclaa no par:tpo ,1•. o
1dScma do pai.a aníd.n&o IOD da daeuo de pnGndade a esu: respt:llo. M dei~ que C1DPft1UA
outros ldt.Gmaa ptcMdencsam a traduCiC' sunult.anca. num doa ~~ lndlcadas no parqrúo
1'. se, a atnvn de um stseema de uadutio sunulttMa. ~:~uando puc1eftm txiSUI' ~ Qe
ordem ttc:rUQ. HJI atraYn de uaciutarr.• putiCuWO.

·.;..

~

despesas com u

~n~tl.l&C'6el

e com a maftlJtcnçilo do equapamentO l.tcNco.fu:am a catiO

da Un1ia.
~
AI d.CS;ICIU doa M!n1ÇO. de U'iiC'.lUO U0 dMdUtU Cl'lUC' OS PaiaeS·membf'aa que UAZII O
~ JdlalnL na proport&o aa sua conmtu.nçU para u Qc:apnu da uruo.

>
ArtqO 13'

• ldJol'!;U de maaeao Goa documauoa cio COblf'CMG
1.

Os documentos elaborados durante o· Conçesso. Lnclu.t.nu\11 oa proJetei. de !SectsOts

submCUóos t aprawaeão do Ccnpqso. U.o pubb(:a®S na ldJoraa íranees

~to

S«:n;tanado

"-

d:O

'C':

2.
Para eue Dm. os 4ocumaU.Q& dU dell:iaçbes' doi. Pàiilcs·r~roi dolftm ltl'
nesse Idioma. dUctaillcme ou por aru.ctmtdJo ao• serncos de tn1duçio &a~uruoe. ao
clbC-

arupo:a hn&1llstll:l,._ c:onautuidoe de acotdo
a.o Rc&ulamento GeraL poclitm·taalbtal faer a uadueiD ao.

·3. .. Euea Mft"'CCL. oqamndol e eusteaaa. pcloa

cam ~ cu :

~

6cl COI'I'a~CS

doCoacn=s- noa ~JdXIIriu.

Art.tCa 14'
PraaostaS

1.

1'oduU--IO~oaciobj... á e _...

u ·propa!Ua P,ub11caaU pela Secrerana
c:cmcre-a ==:•
' ' ..... !ubmeudu 'ao CGruiràiiO.
2. • 'TOII::IU

f'rltemacacmal ame~

da

abcnura .do

3.
'Dota melei ames da lbenun da'Conp'alo. n.en.buma p~J)CIIta ~ltft Uda em ersed · ~.
·exteto a que VtAm emendar u propo~tu aruenorn.

·,•·.
~ t· ccmd:11
dtt.!!~-~cta·tmmda.·~quer.R~~ Slç -~~a. q~•• ~~ aJ~c~
•m_,.......,,._
!» .......__
componc
wn aCrtlr:::aiDO a uma puup~

PfOP*& ~ W

uma·~·

a

lftUAo de pane data ptOpCIIU.. Nmb.UDII Pf0P01G de a.IUnç:tO M:d
conlldenda cama uma aMDda se lor tncompatMI com a smuckt ou a u:ueDr;M da pf011'0M&
qmaL NOI cuoe ODdc haja d1indU. cabe ao Conpnsc ou i Coaut.UO raoM:r a queer.Ao.

5.
M l:mmdu &Pi
•d'* na C~ relaUvU I lli~• Ji (ellU cieftllllll' emrepn
por 9CtUO. em ira=cts.·ao 5cc:fttanado. antes do meto·d.la da ilftl.evt:sper& do dia da respectMI
1
dt 1b CIO dC raadDquc ........ xrdSautbuidu. no mesmo dia. a·~ dclqadca EalC pruo n&O K

apllcau-.-.-.....-.--...,ec--·ou na~:Nt;SW.

Ulamo cuo. H Ull ror IGIId.ldo. o autor ela emenda d~ epr::semar a seu teStO ncmo em
!ralx:tL ou. em aMO d.c d'""olcf•cte, em qualquer ou.ao a&ama áe licbatC. O ~ reSpeartcr
le·lu·& ou 1m cam que MJUD.lklu.
6. · · O ~ln!"'·a prevúU ao ~o s• apbca-sc: tambtn: á apraeniaÇIO lias ~
~ nao VlSCIIl a:iocbOcar o t&ao doe AtOl 'I de rnolueto. de recor~t.e:lc&o. de: Vdea. etC".}•.

7.
Qualquer~ ou emtDda deve ter a forma dáinluva elo t~ o~ ser tuuoduaclo naa AIO&
da OnJ&o. RIIUII:Cia. be:m'chtencbdo. a ..a ftnao dd&tuilva pela Co~ de red8CJD: .

Al'U(O 15'

Exame du ~no CetnlftUO e nuComliiOes

l.
As proposcu cl.e miacH lcujo numero t secuu:1o da letra Rlslo atnbuidU i ComtiÃO cl.e
redaçao álRt.azneru.e se. p pane cl.a Secretana lntertW:tonal. nao houver nenhuma ci.Uvtdl
quanto 3 sua ~tureza lt ~lboracl.a uma Usu pela Seen:t:'na lnte:mac~ pua a CQC!liSI.io de
n:dat:i.o), ou· R. na opUUlo Q.a secmana tntemactonal. r ou\·er dt.i.vtda.S quanto sua natureza.
de:poJ.S das auuu C~ conlum.uem a sua nature= d.e proposta ele recladO luma outra Usla
e tarnbem elabond.:a ~ara as C~ml.SS6es mteressaáast. s _, entanto. se "tu p~ esuverem
relac1on.adas com outraS. áe fune1o. a serem tratad<ls pela Ccncresso e por ouuaa Cormu6tt:. a

*
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de ~ 10 u c~ a estudar arpoas dc o Coqrnso ou u ouuu Comlu6a M
pronuncsarem a rnpatO dU Of'OIM*U de fundo~ AA PrapoltU cuJo GUIDira Mo
lcU8 "- mu QUL de acon:la c.a a Sel::n&lna ~ fai'IID di - .
redado. do aU'IbVi4U clltctameaQ •• COIIUal6n que M enc:arncua du PrGDOitU de fuadll
corrapon.dcnta. Euu Coauu6ea decidem. onde a &bcnura d• KVa uabalhoa. quaaa . . . _
pro,õatu HriO &Uibuiâal cllm:amemc • Caau&Mo cll ~. l.ima UIC& dciiU , . , _ . . •
elaborada pda Sec:manli lNemllcanll para u c
oca aa cauu.
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5.
Com a aqu1escenc:1a da matorta do• membros pnsen.tel e votantes. o P:
• tt podl:
llmltar o numero de tntervent;óes sobre uma proposta ou anspo de p: =~ 1''1 decam-edcr: aca
11mttac::lo nao pode ser uúenor a emco tntervençón a (aYOr e clDCO comra a pntpOM& llll
dlscusdo.
Arti&O 17'

Moçóes de ordem e meçOes de

p~mto

1.
Outan~ a d.l.lcu.Uo de qualquer "Proccdimcma e me.:aa. ae: Cor o c:ua. • • o.,.,..,_ _"'
do debate. uma delcp.ç:lO pode levantar uma moçiO ele ordem. a (1m de IOUciW':
eSClan:clmentoa sobre o desenrolai' do. debates:
o respeito do Rqu!amentc lm:emo:
a mod1li.Caçao da orQem de dJ.scuiUO das pra'PC*Q auaendU pelo Presld=tt

A maçáo de ordem tem pnondade sobre todaa u outras que1t6e1. mcluiDdo •• moçoes

d~

proce<Umcnto mcnctonad.u no Parà&raíO 3'.

2.
O Pnstdem.e da lmed1atamcruc os eKlarecuncruo. deseJados ou tama a dldNo que JuJCII
oponuna a resJ,:u:tto da moç:lo de ordem. Em cuo de objcçlO. a dCCIÃO da ~ t
unedtatamente posta a votacto.
3.

Altm d1uo. durante • disc.us.Uo de

uma questlo. wna cldr&ae&o pode U1lnlduar uma moçU

de procedUDtnto tendo como objec:uvo propor:
ai
bJ

cJ
d.l

a auapenst.o da se:uto;
o encerramento da sesato: ~
o tdWnento do debate sobre a questao em cUar:uuao:

o enc:enwnemo elo debate sobn:: a qucsdo em cUICuuiO.

.

.

.

M moc:Ocs de procedum:nto tem pnoncl:uie. squndo a ordem es,abcleclda &dmL ICibre codU u
ouU"U propoatas, cxato as m.cJCoea ele orCem prevtstu no par&anlo 1'.
·t

.U moçoes tendentes • suspendo ou ao encerramento da 'KP&o n.õ sio d!lcvudu. mu

1:::::!1\l!J'nt::~~

'"atadas.

S.
Quando uma clelcpc:io J~ropOe o adwaemo ou o e~ ckbace.;.. s-. qui.cao
cm d11CusUO. a palavra t conced1Cla ape:nu a c1oll oradOJU coau&l'loe- ao &d"
0 ou eo
encen'8Daemo do debate. apOa o que a ~ t po1t1 YOC.SÇio..

do

*

A delepc:IO que apresemar uma moc;ao cll ordml ou de proeat.Deai.o n&a ~~·DI ..,.
lntei'Y'IC'IleAO. tratar do Cundamcnto da queatao 1m cillcuu&o. o lUlGI'. u. uma .IDOÇiO de.
procedimento pode retlr'i·la antea da mesma ser Posta . votaCiO e q1IO.IQut:J' .IOGCAD c1aa
nauua:a. emendada ou nao. que RJ& reurada. pode su retomada por ouua de.lc&lcM•

6.

*

-

.

·..

~

.

~

....

"

..

"""" lP

1.

_ _ _ _,..,..PoS".o_.,.•

.......... .-

.. '9a'Cae6el e caast&Wdo pela IDitldlt . . P.hn
~

Hommn•••odu~IQtln:a•od'"teçl•dac-

~

3.

................. pardllle~tt. .....

· ';'eellle••-•1'111-•••~-•.
I

WMIUIIII&.

.

ReleU....ts . . ~e-- ..,......-.uzxu ,c··~--e pua u "'~ t caadtade pela . . . . . _ ft'
tM•C c

·~dai . . . . . .

:epa

m

.....

_,_.._,_.dDAalldlt-q.eedee.-.-..-........ 2 a·

. . . . ._do_
4.

M de1qaçOn pf'ICknta que niO parucq,am numa vata;ao detlmlllnada ou que ~
~ela. nao slo eonss.deradas como ausenta no que diz ~
'çf do quarua;\ a2CJdo ... ,...,..... l '• 2' O ••

*

nao querer p&nk:1par

deW

0

Art!CO III'
L

M ........... lda,..__.neah'._Mcca-. ..:ardo li........... , _.......

2. - -M ~ luem--M pelo

SlMI:ID&

tndJclon&l ou peJo diSposWva elcUOnlalde ~Em

p~ t Celta aQ"aft:: de d..lllpalatMt eletrfiiUr:a qu&Mo este eSUYt:r i d r
5 da--~~
No enll.nto. para um YOto lecnto. pode recorn:r·H ao ststema tnd'dm'' • Ulll 1)ldide
apraertll.dO neue ~mUdo por uma delepc;lo Cor apowia ~ela tiWOfta du c1 '21 5 . . - e

votantes.
3.
a)

b)

d

Para o .-aaa tradidanll. a. ~01 de vota(:ao s&o 011 !IIEIUIIIUC
.
d• bnco na ar. se o'raultado de tal vataclo su.cltar dUYidu. o PI
1 • pociL a IOU
cnterto ou a pedido de uma delcp~. pnx:eQer ttned11wnenr.e a uma WII.IÇtO pw cbaiDada
nomma1 sobft o mamo uaumo:
par chamada noa:uDAl: a pedido de: uma deleaacao ou por uuctaura da P:
2 ,, A
chamada obedeel iotdtm~ fraru:esad.os-~I.ICSrt:pre
r= aCIDOC*'pdD,..
CUJo rume t soneac1o pelo Praldcnte. O ruultado c1a vot&Çio. com a 1111& dai: que.,..,..
em armtldo ldeaü:O, t COftliiCJiadO na ata da seuao:
votaeto secreta: por boleum de 'lOto. a pedido de duu dele~ae6CS. O Pt 1rrs da I'IUIIIIO
deslp1a. neue caso. lrts escruunactores c toma as medtdU ~ pua UMCWU' o
sllllo da votaçlO.
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4.

ai
bl
C]

Pdo dàpostuvo detrOzUca. 01 P•~ de votaçto do os ftiUinlea:
voto n&o ~: subltllut o wto de braço no ar.
voto arando: substitui um voto por chamada nomtnal: no entanto. nao H procede
chamada dos nc1111ea dos plilel a Mo ser que uma delecaçlo o soUe11e e que esta proposta
• seJa a-palada pela muxa clU deletaçOel praem:et e vocanteS:
voto secretO: subStitUi um escrutiNo secn=to por boleuns de vau11.

*

S.
Qualquer que SCJa o sa.tcma uti.J.I.zaao. o voto por escnmruo secreto tem pnondlde sobn:
qualquer ouU'O processo de votaçio.

e.

Quando a

T.

Apa. a vocacao. o Prelldenr.e poete autortzar os ddqadola Jusuíscarem oa aeus votoa.

VO!&Cia t

Ln!Oacla. nenhoJm.a del~acio a pode lnterromper. exeeto ~se tratar de

uma moção de oraem rclauva a m&nen SCIWláO a quaJ. t rcaüzaáa a vcxaçao.

ARICO 20•
ConcüçOa de aprovaçB das praposw

1.
al
'bl

Para serem ldatldu. as propoltU que vwcm a modltlcaç&o dOI A1Ca dnem ser ç:ovadu:
no que diz respeito Consututçao: no mirWz:lo por d011 terçoli dos PaiiU·maabroa da
Uatlo•
'po qu~ d1z n!lpeita ao ReCÜiameruo Geral: pela rrwona doe Paises·membral n:prueruadot;

*

noc.c

.:

d

no que dsz respetto t. Commçto e ao seu Re&ulamento ele Exccuçia: pela ma10n1: doa

di

no que d&z respuo aa. Acordos e seUii fte&ullmentot de Exetuçllo! pela zrwona doa PIIMS·
manbroa ptnentea e votam.a que pamcapam. nos Accrdaa.

-

me:mbrol praemes e voram:e~:

~-

2.
As quettóes de proeedtmento que nao puderem ser resoMdu de comum ac:ordo sao
deeid1du pela nwona cios Pailel·mcmbn:ts prnernes e votaDtet. o mesmo ac:oateee com as
decss6cs que niO diZem respeitO i moci1Ck:açto cias Ates. a menos que o Concreao dedda de ouuv
modo. por m&1oftl: doa P~·membros prnentcs e votantes.
3.
Reu&lvado o d1apoltO H ,.,acnto se. por ~membroe prnem:a e vauma mtmde....
.o. Paiscl·membros que vocam ~. favor" ou ~centra": u- absteriÇOea nto sto tomaciu em
~ na ~ doa '10«11 na:aurtn pua akm;ar a muona. bem CCIIDO oa voto1
brwDCOII ou nulal. em cua de~ par e-=rutinio accrao.
4.

Em cuo de empate na VOC&ÇiG. a

proposta conadera..ae I'ICJettada.

•

!L
gaado • ....... de üateaç6te • de lloletlu brucal 011. . . . . . a~~n.,.... •et:ad.l . .
...... . . ~ u:pc
.......... caacra. abl&ellç6IU. o . . . . da craeM~e•ll
.......... ~dlaalll&q.lll .....tnçt« uaUa COIM- boiiCIU bla-•alllreaM
r

............ _

.......

cc.L

Ani&O 2'1•
.
Elell;lo doe memMoa do Conselho E.xteutrvo e do Conselho ConsuWvo 4c E.c.uciol

PC*&~~

Para delaa'PIItÃr oa , . - . ciu.t. abtm:rlm. o mesmo n'ÜJDa'D de vau. au eldç6ea a membl'oa dD
Conodho Exa:\IUYa ou do Conlelbo ConauJUvo de EltuJloo PootllL o Pr!:udaW: Jlftll*le ooc:ollla
por soneta.
·
·

*

.Art.I&O 22'
Eleiç.lo do Dlretor Ceral e do Vk:e·Dln:tor Oeral da Secretana IntemaciOnal

l.

As eleiCOet c1a Dl.retor Geral e do Vk:C·D1retor CerU da Secmarta lntemadOCal realtl:lm•K

sucesslVU!1el\te. cm esennlnlo secreto. numa ou em vanas IICUOI:S reallPdas no mesmo daa. t
eleno o canc11dato que obuver a nwona dos suCrt!IOS doa Paiset·membrDa J:~resentet e: votantes.
Enquanto for neceuUso. procede·se a escrutiruos ate que W'D candldato otxenba e-.. aworsa.

2.
Slu c:onsader'ados Paisca-mcmbras. presentes e votamea aquele• que votllll DWII dOI
candldi.toe re1Wirmlmc anunc:wSos. nao sendo toaiaOos. e:m corwctencao na comqeas. doe
vot01 nec:cSioU\ol. para conaututr a nwona. as abste:nçOa e os bokuna braJ~CGa ou nWCII.

3.
Se o nUmero de abMf"l'le6ls 1 dt ~ btaacal ou a.uloa u~ -.ade da atliiWrD •
surrac- cxpra10e. coalorme o parlJ,r&fo 2'. a ele&ç&o e acl.I.IU para w.. MIMO pGIIYI'IDI'.
d·.d'UUe a qual u abKençOea. txm camo oe wxoe cm braDca ou a.uk&. aao MI'M CGallda&.
4.

o eanr!tdeta que. duraate o acruUDao. obuver •

YOtaÇIO . . . baila.

. . . el

cto

Em euo de empau na votaeao praced.~·H a um pnmant • alt me.- a um MCUDdo
acnniDIO
r'
temar desempatar oe e&DdU'!fM. Me& MII(UO". diM:ado. vacaciD
~ apenas aoe can.d1datoa. Se o ruWtada Cor nepuwa. a IOfte dcc:idlrt. O ...,_ t ~

5.

..... -......

.,.,.para
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AttiiO 23•
AI&J

1.
M A1U c1U au.ots do CoacraiD c CU C=n ' ~o •...t•
• dM ......_
resumem brevemente as ~ m
•" u PI'IJPMCM c o reecdtMo da
Para a1 sc:s.sóeS plc:aanu l&o lPndai.AaUe. pua U ...... c&uCo=tdM A1U ~

•"tcn:*'

2.
AS Alas clu seu«~ de uma CCIIIIiJIMo padaD Mr ~ por ftllt6noe d
doo M
conçcuo. se o ConaeDio Ex:ecuuvo uaa o dce&dlr. Repa &aal. c. pupo1 da uabalbe ~
um relatono dHWl&do ao óqlo qvt: oa cnou.

3..
.No entanto. cada dcll&lda taa. o dlrála de lJCdlr a ~ anaJitll:a ou 1*' t:IIZIMe. aa ai&
ou no reJatór10. ele qualquer dec.1lraçiD Ceata por til. delde que. C111ft1U8 M "S«ftwwllâo o ~.-o da
da ...ao.

meana cm franeel; duu hocUaOOII o

4. A parür do momemo em que o ~da 11& ou elo R1IUirlo (ar diiiJibuido. M 1 ' I 1m
dlapOem de um pruo dcvtntc • quan boru
u auu ot. c
IID ~
que. se {oro cua. Rn't de~ amw o 1llllla.dD "!o Ps
1
da...- . . ...._

s-n .,.._...

..,-.L.-

c..

....,.
o dlopoolo 110 _ , . . , . ...... .... - d o
o
PresMicm:c: submete i a~ a ata da ...ao IJIUftCII'. O.___ .:acucc ,.., u C
c~u d.cllbenç6ee CCII\ItUD l;le uma ua au de um relat6no. M AlM ou oel"'lat6na du üllaM
seSión. que nlo teniWD pod&dD III' apn:wadoe CID CoqrtMO ou tm CCIIUMAD.. sM a~
pelos Presu:lentta c1&quelu raumoa. A Sccntana lntemac.aoa.al lomar&, tii!Dbtla . .
eonsideraçto nemws oblrcrftç6a que ae ddepdall doi ,....llllllldll'llllbe c "!'CC'IO M

!.

pfUD

de quum&a dlu &põl. o CIMO dcllu AloU.

•

A Secretana lntematiOAÚ ac& autOrU:ada a rwtlfk:ar. DU AlD OU I'IOe ~ ela
sCMOts do c~ e du
ce: a. CftDIIIIIMCr'l&M que Ido cam-a lido cu 1
rtn

6.

c='

aquando da sua·~ cm caalomúdadl caaa o ~o s•
AnilO 2.4•

Apravaç.IQ

pelo Con&raiO dai projetoa de dcrcll6cs WoL ptn!• ; ' t i acJ

Peta

~era aeral. cada proJeto de Ato a-pn éada
~ de rtdAC:ID t
--- ' " lftllll
por anteo. Só pode ser corwcltrRo como adopwâo apOa waa .,..... &lobal
M
1.

daspoO;oesdoartllo~.

puaa,rato

l'.s&oa~aau'VQUICia.

r...-..

2.
Durante eue exame. cada clekti!Çio pode mom.v uma p~ que tenha sido adDtaâa ou
reJeitada em Cc:m&uao. A rec:onducto de ws propoau cai aataon:llnada ao fato da cltlep;ao ter
ln!onMda. lX'I' ncnto. o Prelideftte do concreuo. no mJnlmo um d1a ama da IHIIM t111 que •
dtSOOIIc:lO V1sada do prGJcto de Ato sera submeuda l aprovaeao do C~

Todavia, t sempn: pouivel. se o Prestdenu: o julaar opon.uno para_ a contmuacAG dOI
do Concreuo. optnar quanto as reconduçoea ames do exame tD arojes:oa de Atol
apresmwloo pela C - d e redl<io.

3.

u:abalh~

4.
Quando uma prapo11ta UYer sido ilClota4a. ou RCUHda pelo concre-o. 16 podui ser
novamente -nn""edl pdo eoncreuo se a sua reeonduçto Cor apcxadl; por um aUIUr:ao de da
dcle8açoes e apr'O'\'ad.a por uma m&IOI1a 4e dol.S lmG~ doa membt'oe; Pf'tlieNH e ~ EICa
poulbiUdade resumae·ae apenas
prapo. . . .ubmctidu dln:tamcme u ltU69 plentnaa.
tendo cm con1& que uma mc1m1. qUQl&D nao e ~de maiS da que uma RCOadu.;AO.

*'

5.

A Secrctarta lntemacumal eati autonzada a múltar. na. Atoe cSelfiUtn"'&. oa

~

matertala que n.&o tenham t141o evidenctadoa aquando do exame d01 proJeta- de AtOl. a
~dOI

utJ101 e a~ eu sua ni'ertncl.u.

S.
0a ~01 2• a 5' 110 iãmbtm aJIUc*fttla ouuaa ~ de doctMa.. aillll doe ~
de A10e ~ VOCOI. ae.l.

Par''"

1
d'C''O da aua S«rew1a. o Coacre-o 8U1bul da IDaDitln. a JCIUir lndll:a:ia. oe c:M\Idoe
ao Comdbo ExccuUYO e ao Con.lho ConaulUYO etc Estudoa PoltaJa. teado em eon·'d açao a
compo.*C'to e a cuapeelnc:ru ~pau.u dalelt dota (lr'&ACe:
•
ai
cm prtndpto. ao eon.elbo ExecutiVO, quando ~ran respeito • eatrutura. • OI'J'"mo;fo e
l a4miDIItnç&o &trai da UlUlo. o mamo oc:orft' para u quatOee com trudc IDddtncl&
llnanceua (tuas. despeas de U'lll:aUo. tuas ~ do tran.apal1e atreo. quacu--pana de
eneamendu JIOf"t.UI. etc.) e que ~ acumar uma mac1lflcaçlo 4GII MOI.
~
ao Corwdho ConsuiU.O de Eatudoe ~. quando eaa Htudoe ai:XA'dUBII prablemu
t6c:IUI::ol. de cxpk:Jra,çAo. ec""'ámleoe e de CO?p~raçtm t6aUca.
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Comissio da Câmara dos Deputados ou do SeD.Bdo Federal, ronsoonte dispõe o sen art. 61, capuL
Nio pan>ee haver incompllibilidado do projeto com as disN" 197/95, de 4 de julho 11himo, CODIInicando o arquivaposiçõel
constimcionais, nio se detectando em seu texto, portanto,
mento do Prqjeto de Lei do Senndo n' %. de 19!15 (n" 5.891/85,
D.Bquela Casa), de autoria do Senador César Cais, que determina o nenhum obotáculo Asua tramitaçio.
A esta Comissio iDcumbc examinar a matéria, nos termos
enqu.odram<nto das cooperativas de condu-. autônomos de veído art.
incisos I e IV, doResm-<>InlemodoSeD.Bdo Foderal.
culos automotores na categoria de grande consumidor,
, E ~h!.do que nas regiões bnistical. especialmente no litmal.
N" 198/95, de 4dejulhoúhimo,COIIIIlnicando a rejeiçio do
Projeto de Lei do SCD.Bdo n• 68, de 1991 (a• 1588191, nsquela os. 'buggiCs ~o os ve{allos usados pelos turistas em seus pasCasa), de autona do Senador Dirceu Carnoiro, que instibli esiágio se~os pelas ~as, nos ~ oode Dio existem estmdu e que
prático, no último ano do com> de Odontologia, como forms de ex1gem a utilização de veJados nio coovenciooais. O emprego
dos bugies faz porte da indústria do ~mo e integra o conjunto
prestaçio de serviços om unidades sanitirias situsdas em úeas urde serviços à disposíçio dos visitallles. A atividade tomou-se meio
banas carentes ou cidades do interior;
N" 201/95, de 19 de julho passado. oomunicando o arquiva- de vida de significativo m1mero de pessoas em vWs regiões do
mento do Projeto de Lei do Senado a"l25, de 1991 (n'2.711192. Pais. notadamente no liloralnotdestino, que têm encontrado no tunaquela Casa). de autoria do Senador Mário Covas. que extiDgue a rismo um vi.gorow c:aminbo pua sua viabiliz.lçio económica. dando novo impulso ao desenvolvimento.
fraçlo de Cruzeiro. c!tmomin•do ceni&Vo.e di outras providencias; e
O projeto adola &S cautelas necessárias para evitar que a
N" 200195, de 19 de julho possado. co011niçando a rojeiçio
isençio
que teuciona instimir- estinailando estrutuns produtivas
doPrqjetode Lei dó Senàdo n"142, de 1991 (n" 1.817/91, nsquela
Casa), de autoria do Senador Man:o MacieL que dispõe sobre a relevantes para o Pais e que hoje enfrentam diliculdades - venha a
desticaçlo das multas e indenizações decorrentes de danos ao tnnsf0ID1111'-se em instrumento de prodisolidade do Poder Público
reslringindo a fruiçio do beneficio unicamente iquelas pessoas
meio ambiente.
sicas visadas pelo ilustre autor.
Por outro lado, o exame da proposiçio enseja uma discu,..
PARECERES
sio em tomo da quesllo da renúncia fiSCIII, que tem atm!do segui·
PARECER N" 456, DE 1995
damente • ateDÇio do Congresso Naciooal e da opinião pública e
Da Comlaaio de AaliunfDs Ecooimloos, sobre o que poderia oonstimir-se em argumento contzário i aprovaçio do
Projeto de Lei do SeDado n• 92, de 1995, de autoria presente projeto.
do Senador José Agriplno, que dispõe sobre a Isenção _
Todos conconlamos sobre a imporlância dos tributos como
do Im~ sobre Produtos lndustrlaHzados (IPI) na foote principal de fmanciamento das atividades do Estado, bem
aquisição de Velados que menciona.
. como sobre a necessidade de justificativas fundamentais para 05
Relator: Senador Geraldo Melo:
casos de dispeusa de seu pagamento, que nunca poderio deixar de
coofigurar exccçio Aregra geral impositiva.
I -Relatório
Entretanto. talvez nlo por muito tempo, o tributo ainda é
. Vem à apreciaçílo desta Comissio de Assuntos Econômicos v~to como u~ ~~to de política econômica, de justiça soprojeto de lei de autoria do Senador José Agripino, mediante o cial, _pela redistnbuu;i~ ~ renda que pn:lSUmivelmentc pode proqual pretende o eminente Parlamentar instituir estímulo à aquisi- porei~. Embora seJa'disaltfyel se o trihlto está conseguindo
ção do veiculo esportivo coohecido usualmente como 11 Buggy". de cumpnr esse seu papel, enquanto a eslrutura tributária nacional
fabricaçio llliCional, que possua at6 65 HP de potência bruta mantiver o seu fonnato alua!, alguns efeitos importantes podem
(SAE), qusndo tal aquisição for feita por prof~,<siOD.Bis que empre- ~ coos~gui~ seja mediante reduções ou elevações de aliquotai,
se.J& mediante isenções ou estímulos assemelhados.
guem o veículo no transporte especializado de turistas.
Curiosamente, alguns dos mais ardentes dcfenscm:s da via
Os adquirentes deveria ser motoristas proftssionaiS -aiJtônomos, especializados em tmnsporte de blrista.s. com registro em em- tributAria como instruri>ento essencial de politica econômica sio,
oposi~s de iniciatiVas que possam
presa or l ou autorizada do setor de turismo nos Estados qu~ na ao mesmo tempo, severos
11
data '
olir-· ';ia da lei. estejam exen:endo comprovadamente a ~"renúncia ftscal - o que, aliás, é o mesmo que engessar
ativ· ~ .. , JJlares de autorizaçio,. pcmrissão ou concessão para o tnbuto, retirando-lho, pela inflexibilidade, a possibilidade de desempenbar,de algummodo,aquelepopeL
expl aç.. .) sexviço de transporte de turistas.
Por outro lado, é necessário melhor delimitar o conceito de
O projeto prevê que a isen~o será reconbecida pela Secretaria. da Receita Federal e podcni ser conferida uma ónica vez. res- renúncia fiSC&!, que não pode abemger a Ioda e qualquer isençio
concedida pelo Poder 1'1\blico. Ainda que nio existindo a isençio,
saltaddos os casos especiais de destruiçio total do velrulo.
No caso de alienação dO veículo, antes de decorridos dois nio ocorrendo o fato gerador o Poder Público nio estará renunanos de sua aquisição? o imposto tomar-se-=á imediatãliiente devido ciando a neohum tipo de receita.
No caso )nselllo, a situaçio ama! dos proprietârioo de bug.
em seu valor ab.lalizado. sujei~se o alienante às penalidades

Referenr.es a arquivameniO e rejeição de projetos
de ki do Senado:

!!9.

6:

legais em caso de omissão do seu pagamento.
Ao projeto foi apresentada uma emenda pelo Senador GersooCamata.
D- Voto do Relawr
Direito Tributm:io é matéria compreendida na competêacia
legislativa da União. de accm:Jo com o dispcmo no art. 24, inciso I
da Constituição. Ao Congresso Nacional cabe dispor sobre o mesmo tema. nos termos do art. 48. inciso I, do Diploma Supremo, e a
iniciativa de leis ordinárias está a cargo de qualquer membro ru

gys os fez petder a possibilidade de renovar seus veículos. Vale
dizer que, sem o incentivo aqui proposto, nio haverá. compra de
novos veículos, nio havendo, portanto, fato gerador e, conseqüen.
temente, nada a anecadar. Neste caso, portanto, a Uniio, ao conceder a isençio. mlllncia. exaramente a nada.
Tendo em vista o que têm determ.i.uado as Leis de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, quanto i concessão de beneficios f!SCOis
(vide Lei n• 8.931, de 22de setembro de 1994, art. 57), apresentamos ao projeto emenda tendente a alterar o inicio da vigência da
lei para o piimeiro dia do exercício fuianceiro subseqüente ao de
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sua p~blicaçio, de modo a pemritir que o 6rgio responsável pela
elabomçio da proposta orçamentiria 11111al faça a provido daceita do imposto afetado pelo beneficio instituido, fu:ando satisfeita, destarte, a exigSncia <!a LDO.
Oferecemos ainda a Emenda n° 2. com o objetívo de sanar
am.bigdidade que vislumbramos em seu art.. 4°, bem assim a de n°
4, que, além de limitar a aquisiçio do veículo pcx uma dnica vez,
como alii.s ji previa o projeto no parágrafo llnioo de seu ut. '1:',
taJilb&n limita a aquisiçio de um único velado pom cada pessoa
habilitada.
Quanto ii omeD<Ia _.,tada pelo Senador Gerson Climata, a despeito da nobreza da imençio do insigne Parlamoatar, nio
podemos aproveib\-la, uma vez que as saidu de tnltces, IÚqllinas
e implemeDtos agricolas ji estio, de ICOldo oom a Jegislaçio tributma vigente, deaoneradas do Imposto sob<e Produtos InciJSirializadoo (Lei n• 8.191, de 11 de junho de 1991, que ''Inslituiilençio
do Imposto sobn: Produtos Industriali2lldos - !PI, e depreciaçio
aoelenda para IÚqllinas, equipJmODtos, e d1 outras provid&Jciaa".
Essa lei foi regulamentada pelo Decreto n• 15 I, de-25 de jlnho de
1991, e teve os seus efeitOs prorrogados pela Lei n° 8.643, de 31
de março de 1993, bem oomo pela Medida Provisória n• 721, de
18 de novembro de 1994, roeditada pelas de n~ 775, de 20 de dezembro de 1994, 842, de 19 de janeiro de 1995, e 902. de 16 de feVereiro de 1995, culminancJo com a sua promulgaçio atra~ da
Lein"~.OOO,de !6demarçode 1995).
A vista dos argumentos expostos, opinamos pela aprovaçlo
do Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1995, com as Emendas n~
2, 3 e 4, e pela rejeiçio da Emenda n• I.
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TEXTO FINAL OFERECIDO PFLA
COMISSÃO DE ASSUNfOS ECONÔMICOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 92, DE 1995
Dispõe oobre lsençio ciO Imposto oobre Produtos lndustriall7ados (!PI) na aqulslçio de váeulos
que mendooa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I 0 São isentos do Imposto sobre Produtos IncilstrialiD.dos (lPI) os velallos de fabri<:açio nacional (Buggy) de a~ 65 HP
de pot&lcia brota (SAE), utilizados nas regiões IUristicas do Pala e
deslinados, espcciflCalllellle, a passeios de turismo quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais. com especialidade em transpor"' de lllristas, registrados em empresa oficial, ou autorizada, de desenvolvimento e produção de mrism.o nos Estados e que., na data
da publicação desta Lei,. exerçam. comprovod•mente, em velado
de sua propiedade. a atividade a gue se refere este artigo.

II- motoristas profiSsionais autõnomos, titulues de autorizoçio, permissão ou concessão pam explonçio do serviço de
ttanspor1e de turistas (Buggy) impedidos de oonlinuar exercendo
essa atividade em virtude do estado de precariedade, destruiçllo
completa, finto ou roubo do veiculo, desde que deslinem o veiallo
adquirido a igual utilizaçio.
Art. 2• A isençio será n:conhecida pelo 6rgio da Receita
Fedem! nos Estados, mediante prévia verifiCaçio de que o adquinmte preenche os requisitos previstos nesta Lei
.
Parágrafo único. O beneficio previsto nesta lei seri cimoedido uma ónica vez e para aquisição de um único vetado. tessalEMENDA N"01-CAE
.... vados os casos excepcionais em que ocorra destruição completa
do veiculO.
Dê~&e ao art. 4° do projeto a seguinte redaçio:
Art. 3°0 disposto nos arts. 4°,5° e 7° da Lei n°8.989, de 24
"Art. 4" A a!ienaçio do velado adquirido oom o de fevereiro de 1995 estende-se, no que couber, aos produtos n:fe...
beneficio desta lei. ames de dois anos contados da data ridos nesta lei. ..
Art. 4° A alienação do veículo adquirido com o beneficio
de sua aquisição, a pessoas que nio satisfaçam as condições c não cumpram os ~isitos para tal estabelecidos, desta lei. antes de dois anos contados da data de sua aquisiçio, a
implicará o n:colhiroento, pelo alienanle, do tributo dis- pessoas que não satisfaçam as condições e não cumpram os requisitos para tal estabelecidos, imPlicará o recolhimenro. pelo aliepensado, atualizado na forma da Jegislaçio lributária.
§ I" A infraçiio do disposto nesle artigo sujeita o nanle, do tributo dispensado, atuali2lldo na forma da legislação IIia!ienanle ils cominações legais prescritas para a hip6tese buliria.
§ I" A infraçio do diõpOSto neste arligo sujeita o alienanle
de fraude ou falta de pagãmento do imposto devido.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica aos ca· às cominações legais prescritas para a hipótese de fraude ou falta
de pagamento do imposto devido.
SOS de alienaçio em decoJ:I&cia de sinistro de que resuJ.
§ 2° O dispositivo neste artigo não se aplica aos casos de
te perda total do veiculo."
alienaçio em decorrência de sinistro de que resulle perda total do
EMENDA N" 02-CAE
veículo.
Art. 5° Esta lei terá vigência restrita ao exercicio fmanceiro
Dê~se ao art. 5° do projeto a seguinte redaçio:
subsoqüente ao de sua publicação.
"Art. 5° Esta lei terá vigência restrita ao exercício
Art. 6° Revogam-se as disposições em cootrário.
fmanceiro subseqllente ao de sua publicaçlo."
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995.- Senador GUberto Miranda, Presidente da Comissão de Assollloo Eoooômioos.
EMENDA N"04-CAE

Dê·se ao parágrafo único do art. 2° a seguinte rcdaçio:

'' Parágrafo Wrico. O beneficio previsto nesta lei
será concedido uma única vez e pua a aquisiçio de um

único veículo. ressalvados os casos excepcionais em que
ocorra destruiçio completa do veiculo".
Sala da Comissão, 27 de junho de 1995. - GUberto Miranda, Presidenle- Geraldo Melo, Relator- BeBo Parp- Benl Veras - Freitas Neto - Vilson Kleinübing - l!lavlano Melo - Arlindo Porto -llspaidlão Amin - Louro Campos -José Eduardo
Dulnl- Osmar Dias- Palro Piva<- Jollll'i Pinheiro- Joõo Rocha.

PARECER N" 457, DE 1995
Da Comissio de Consliádçio, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara ri' 104, de 1993
6
(n 90o481, na Casa de origem), que "aatKtUta parágrafo único ao art. 161 do Código de l'rooesoo Chll. •

Relator: Senador Bernardo Cabral

I - Relatório
Designado Relator ad-hoc da minuta de parecer que constava dos autos. por determinação do Excelentíssimo Senhor ~si
dente, foi ele submetido à Comissão.
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Vindo o projeto ao PlenArio para sua apreciação, após algum lapso de tempo, tive a possibilidade de reexaminar a mat6ria
agora com cuidado especial.

Considerei necessário, quanto ao m.&ito, divergir da posição que me fora dado ler ua sessão do dia 29 de março de 1995.
As razões dessa divergência e de sua conclusão sio as que
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tiva pora autorizar alienaçio de teJras do domfnio da Uniio, oom
área snpericr a 3.000 hectares.
Oca:re que com o advento da Constimiçlo de 1988, nio só
esse limite reduziu-se para 2.500 bectaro~, como foi co~da ao
Coogresso Naciooal a canpe!Sncia pora autorizar easa foona de
alien&çlo de tenu públicas (ut. 188, § 2").
Nos termoa do art. 99, inciso ll, do RegiJDODto lntemo,
canpcte l Comissio de Aslllntos Ecoaômicos opinar quanto ao

seguem:
O PLC n• I 04193 tem por objetivo abrir exceções Anorma
proibitiva constante do art. 161 do CPC, e pela qua16 defeso lan- mérito.
çar nos autos cotas marginais ou interlineares. sob pena de serem
Esta Comissio deve, portanto, corrigir-se aos aspoctos de
riscadas e de o jliz impor, a quem as e;crevcu, multa iguall meta- constirucionalidade, juridicidade c regimentalidade. DOI termos do
de do salário mínimo.
art. 101, inciso I, do Mferido Regimento.
Propõe o projeto o a<riscimo de um parligrafo ao citado orConsideraudo estabelecer a Constituiçio em vigor "'e a
tigo, dispondo que a vedação n!o abrange ''breves alegações ma- alienação esti snjoita ao assentimento nio só do Seuado Federal,
nuscritas ou requerimentos que, mediante termo de vista, & parte, ccmo tamb6m da CAman dos Deputados (art. 49, item XVII), nio
por procutador bastante, escreve nos autos, no interesse da causa". vislumbramos qualquer obsticulo ao prooseguimento do pleito,
Louvivel, sem dúvida, o propósito de obstar a imposição seja de_ nmu:eza con>titncional, jurldica ou Mgimental
indiscrimin.adi de multas aos advogados. sem atendimento ls cirE o noao porecer.
cunstincias de cada-caSo cpncreto.
Sala das Comissões 14 de oombro de 1992.- Nelsoa CarTodavia. nos termos como Iauça.do o projeto, evidente ao neiro P=idente, - Francls<O RoDembcrg, Relator, - Antôolo
risco de que grande m!mero de ''breves alegações" (e a ''brevida- Mariz- Magoo Bacelar- Wilson Martlua-Joa6Fogaça- Céde" ~ tiOÇio relativa) passem a ser manuscritas nos autos. e bem sar Dt.. - Nabor Júolor- Benl Veras- Joio Calmon - Joassim grande mlmero de requerimentos, ao invés de, como conve- saphot Marinho- Carlos Patroáuio.
:Went.e e IIIJito mais prático, setem as alegações e os requ ...>rimentos
famulados por petições datilografadas oo impressas em ~
PARECERN"459,DE 1995
A própria cirt:uns!ância do manusaito difiCUltará. com frequência, sua
(Da Comissio de Assnntos Ecooamicos)
leilllra e oompt=lSio. além da p<obobilidade de uma peunisoio excepcional transmudar-se. por comodidade, em nso do foro.
Relator: Seoador JolliiS Pinheiro
Vale ainda coosideror ~e med~e proj<!"' setoriais, de- _
Na Mensagem n•036, de 20 de janeiro de 1988, o Exm0 Sr.
correntes dos estudos de Comissio de Jlnslas desJ811&dos pelo Mi- P=idente da República solicita a esta Casa antorização pora alienistmo da Jnstiça e sob os auspicies da Escola Nacional da Ma- uar terras do daninio da União, com área de 4.325 hecw.s, destigistiatuill, siD opellldas as necessidades alterações ao CPC, tudo nadas ao ......,.ntamento de Uzaro G. de Sooza e Genldo Matos
aconselhando a que a modificaçio ao art. 161, e a outras normas do Carmo, ex-ocupantes da Reserva Indígena Pimentcl Bubosa~
do Código, coostem de projeto abrangente. após apreciação de for- situada 00 Estado do Mato Grosso.
ma sistemática.
Ocone que. com o advento da Constituição de 5 de ourubro
Isto p:>sto. revejo a posição anterior e opino pela rejeição do daquele mesmo ano. a compe~ocia para autorizar alienações dessa
Projeto.
_
natureza, antes reservadà: exchlsivamente ao Senado Federal, foi
Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. - Irls Rezencle, cometida ao Cong.esso Naciona~ desde que referentes a áreas superioms a 2.500 hectares. À referida alleiliÇio encon!Ia-se devida=
Presidente - Bernardo Cabral, Relator- Jos6 _lllanco : Romeu
Tuma - Darcy Ribeiro - Ramc;z ~ebet - ~udo Alcântara mente registrada no pam:er aprovado pela Comissio de ConstillliJosé Eduardo Outra -Jefferson P~res - Ney Suassuna - Ro- ção; Justiça e Cidadania, que se manifestou pelo prosseguimen10
naldo Cunha Lima- Josapbat Marioho.
do pleito, dada a inexis!Sncia de quaisquer obsticulos de natureza
coostituciona4 juidica ou regimental.
PARECERESN'458E459, DE 1995
Deliberar quanto ao m6rito da alienação solicitada constitui.
Sobre a Mensagem n' 4(1, de 1988 (n° 036. de 20- ent.n::tanto, con:ío bem assinalado. competencia desta douta Comis01-88, na origem) do Senhor Presiden"' da República são de AsSuntos Ecoaômic05, de acon:lo com o que pereceitua o
que submete à aprovação do Senado propoSta de reas-- artigo 99. inciso II, do Regimento Interno.
A exposição de motivos do Sr. Ministro da Agricuh~ insentamentos de ex-ocupantes da Reserva Indígena Pitegrada
à mensagem pres~ refere-se especificamente a uma
mental Barbosa, Estado de Mato Grosso, atrav6s de alieárea de 4.235, ba, destacada da gleba Iriri. municipio de CoHder,
nação de terras com ~a superior a 2.500 hectares.
Estado do Mato Grosso, de propriedade da Uniio, destinada ao
reassencamento de Uzaro G.de Souza. e Geraldo Martins do Cu-PARECER N°458,DE 1995
mo, cuja dispensa de licitaçio foi autorizada pelo I>ecreto n°
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
85.687, de 2 de fevereiro de 1981. Esia alieuação conloo, inclusiRelator: Senador Francisco Rollemberg:
ve. conforme exigência da legislação vigente, com o asseotimento
O Senbor Presidente da República.. ab:'avés da Mensagem D0 próvio da Secretaria do Conselho de SegunlllfJl Nacional, confor036, de 19-01-88, submeteu à aprovação do Seuado federal, pro- me Oficio n• 0471/Sa SC/1522187, de 7 de agosto de 1987.
posta de reassentamento de l....ázaro G. de Souza _e Geraldo Martins
A providência solicitada que. por imperativo constituciooal.
do Canno. ex-ocupantes da Reserva Indigena Pimental Batbosa, deve também ser submetida à a~çio da Cimara dos Deputa~
situada no Estado de Mato Grosso, através da alienação de terras dos (art. 49. item xvn. da CF) tem, como se vislumbra facihneodo dom!nio da União, com área de 4.235 hectares.
te, o objetivo de disciplinar adequadameote a nossa ocupaçio funComo se obsetva. o pedido foi encaminhado sob a égide da diária, preservando as reservas indigeoas e ampliando as fronteiras
Constib.lição de 1967. que conferia ao Senado Federal, a prerroga- agrícolas do País.
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lnexistindo cootrovérs:ias quaniO l daminjaHdade 9as; terras,
e oxptessos de forma muito clara os objctivos da alieoaçio, de indisrutfvel relevo para o desenvolvimeDto agropccuú'io da n:gião
CeDiro-Oestc, nosso voto é pela aprovaçio da alienaçio solicitada,
nos termos do seguinte

H-Voto

A emenda nio propõe qualquer altetação no que respeita ao
mérito do projeto.
Busca, confonne justifica seU autor, oferecer 1\ proposição
melhor técnica legislativ11- Enquanto o projeto original do Poder
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 81, DE 1!195
Executivo, aprovado sem emendas na C4mam dos Deputados e
Autoriza a aieuação pdo Govemo Federal de nesta Comissão, propõe a allençio do inciso V do art. 3' da Lei n'
uma área de ~erras de 4.235 bectans, situada ao J!s. 7 .256, de 27 de novembro de 1984, mediante a suptessio de sua
lado do Mato G...,_,
alinea a, com a conseqilenle reoalenação das demais alfueas, a
emenda pretende a I"VOgaçio da R>ferida a1inea, sem reordeuação
.
O ~-aao NactonaldecR>ta:
.
.
- das demais, sob o argumeDto de que a !&:nica legislaliva utilizada
Art. 1 FICa o ~emo F~ autoriZado a alienar uma no projeto original10somente senriri para confundir esbJdiosos e
~'!e ~·-de propriedade da Uni!o, de 4.235 h~ no Mu- promover ind...,isões quanto a sentenças judiciais, porventum prolllC~ de Iriri. ElUdo do Mato <lrooso, cem as segulnles caracte- feridas an~onnente A pretendida mudança das allueas, e a esblrfsticu:
dos sobre o tema".
a)
Incra/CR-13 ";'~17181_; .
Nlio -nos parecem suficientes os argumentos aptesentados
b) locahzaçJo·. Gleba de lriri. Municipto de CoHder, Eatado para justificar a emeuda ofCI"ci<fl!. A !&:nica ulilizada ao projeto é
do Mato Gross;o;
.
_
.
COOlUmefite utilimda, estando presente em inúmeros diplomas lec) adquu:en~: UZiro G. de Souza • Geraldo Martms do gaisemvigor,semqualquerptejlízoilsuaaplicaçio.
Camlo;
. .
Por este motivo, SOtDO$ pela tejeiçio da emenda.
0
.
d) solta~: Monsagemn 36, de 20-l-88,doSenborPreSala das Comissões, 27 de junho de 1995.- GUberto Ml51denle da Repóblica.
rauda, PR>sidente - A<Hndo Porto, Relator- Pedro Plva - G ..
~ 2' Este Deaeto Legislativo enlra em viga< na data de nldo Melo _ Esperidlão Amln _ BeUo Pqa _ VDson KJelnüsua publicaçio.
.
.
blug - OsmBI' Dias - Jonas Plnbelro - F«itas Neto - José
Sala das Comissões, 27 do juDho de 1995.- GUberto MI· Eduanlo Dutra-Fiavlano Melo-Benf Veras-João Roclta.
nmda, PR>sidente - Jonos Pinheiro, Relator- Pedro Pl.-a - A<·
.
O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho) - O expeDado Pono - Ga-aldo Melo- F«itas Neto- VDson Klelnüblng
- Esperidlão Amln- BeiJo P~~~p- Benl V eras- Joio Rocha- dienlelido vai 1 publicaçio.
OsmarDias-JooéEduardo Dut1'8-Flavlano Melo.
Sobte a me51Lollcio que sem lido pelo Sr.!' Se=!Jirio em
exercício. Senador Reua.n Calbeiros.
PARECER N•460,DE 1995
É lido o seguinte:
Da Comiosão de Assuntos Econômlc:os, ""bre a
emeoda de plenário ao Projeto de Lei da Cilmara n'
COMISSÃO DE ASSUNI"OS ECONÔM!COS
29, de 1994 (n' 2.4811-C, de 1992, na origem), que
"Dá D<n'a redaçio ao ÚKÚO V do arf. 38 da Là 0° OF/CAE/41195
7.256, de 27 de novembro de 1984, que ambeleoe
Bmsília, 27 de junho de 1995
normaa lntegrautes do Estatuto da Mlcroempreoa,
Senhor Pl"sidente,
relativas ao tratameuto difG"CD.clado, si.mpllflcado e
Nos termos do§ 2° do artigo 91 do Regimento lntemo, cofavom::ido, nos campos admloistrativo, tributário,
pr-evidendário, t<abalbista, acditiclo e de deseavol- munico a V. Exa que esta Comissão aprovoo o PLS n° 92. de 1993',
de autoria do Senador José Agripino, que "dispõe sob~" isenção do
vimento empresarial"~
·
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veícuRelator. Seuado< A<Hndo Porto
los que menciona", emrewiião tealizadaem 27 dePnbo de 1995.
Atenciosamente,
I - Relat.\rlo
- - Senador Gilberto Miranda Batista, Pl"sidente.
Vem a esta Comissão, para exame,• a Emenda de Plenário D0
1. oferecida ao PLC n°29/94.
O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho)- Com refeO projeto, de iniciativa do Poder Exerutivo. intenta -aiterar o rência à comunicação que acaba de ser lida, a Presidência comuniEstablto da Microempresa no sentido de excbtir do rol das empte- ca ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3' e 5', do Regimento
sas nio Cllquadráveis como ~ aquelas que realizem lntcmo, abrir-se-á o prazo de cinco dias Uteis para a interposição
operações relativas 1 importaçio do produtos esl111ngeiroo, inde- de recur.;os, por um décimo da composição da Casa. para que o Projependentemente de sua localizaÇio.
to de Lei do Senadon'92, de 1995, seja apreciado pelo Plenário.
Foi distribuldo, na Omam dos Deputados, 1 Comisslo de
O SR. PRESIDENTE (l'eotonin Vt!ela Filho) - Os ProjeEconomia, Indústria e Comércio e à Comissio de Constibliçio e tas de Decteto Legislativo n°s 79 e 80, de 1995, lidos anteriormenJustiça e de Redaçio, tendo aquela aprovado a matáia, no mérito, te, teria. nos termos do art. 376, "c", do Regimento IDtemo, perane esta, votado pela constitucionalidade, juridicidade e boa tknica te a Comissão de Relações ExteriOI"S e Defesa Nacionsl, o prazo
legislativa do projeto, sem emendas.
de cinco dias para I"'Cbimento de emendas, fmdo o qual a referida
A seguir, foi enviado a esta Casa Legislativa. para ap-ecia- ComiSsãO tenl quinze dias, proxrogáveis por igual período, para
çio, nos termos do art. 134 do Regimen10 Comum.
opinar sobte as proposições.
Distribuldo a esta Comissio, na forma do disposto no art. 9
O SR. PRESIDENTE (l'eotonin Vt!ela Filho) - Foi encado Regimento Interno do Senado Fedem!, foi aprovado, sem minhado à publicação pam:er da Comissão de Constiwição, Justiemendas.
ça e Cidadania, concluindo oontntriamente ao Projeto de Lei da
Submetida a matma ao Plenário, foi apresentada a Emenda Câmam n• 104, de 1993 (n' 904/91, na Casa de origem), que
n° 1, sobre a qual deve esta Comissão Se pronunciar.
•"""""""" ponlgrnfoúnico aoart. 161 do Código de Processo CiviL

J>roc<:=

.
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De acotdo com o dispas lo no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, fica aberto o prazo de quarenta e oito hom.s
para interposição de reauso, por um décimo dos membros do Senado. pam que a matéria continue sua tmmitaçio.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Foi encaminhado Apublicaçio pareoer da Comissiio de Assuntos Econ&nicoo que C<lllCÕ!i pela ap<e-•ação do Projeto de Deaeto Legislalivo
o• 81, de 1995, que autoriza a alienação pelo Governo Fedem! de uma
hu de 1ems de 4.235 hectan:s silllada no Estado de Mato Grosso.
A proposiçio fu:anl solm: a Mesa durante cinco sessõea Ol'·
dinmu, a fm de receber emendas, nos teimos do art. 235, II, ''f'',
do ResiJnenlo Intemo.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Sobre a
mesa, proposta de emenda à Constituiçlo que será lida pelo Sr. 1°
Secrcthio em exercício, Senador Renan Calheiros.

É lida a seguinte:

PROPOSI'A DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Jl!" 44, DE 1995

Art. 2" Revogam-se o inciso VI e o § 4" do art. 153 da
Const.imiçio Fedem!.
An.. 3• Esta emenda elllill em viSO!' na data de sua publicoçio.
JU51111aação
A Const.illliçio Faleral atribui compet8ncla ao Muniápio
para inatitulr e mecadar o Imposto Territorial Urbano. Em n1o
poucos Municípios do País o Imposto Temtorlal Rural representa,
no lmbilo da compet&!cia tn'butl.ria, puceia de muito maiot' impcxt!ncia pora u fmanças municipais do que o IPTU. Sendo o actor produtivo agropeculirio de capital re1ev4ncia para o Municlpio,

h'- uma. distlncia :irtoleri.vel, na medida em que o riR P"""'"eçt
um impollo fedetal.
Sendo impoa(vel ao Munic!pio arrecadar tributo relativo a

sua úea ruraL há a poasibilidade de oc:oaor um vi& na base ftsica
do IPTU, atrav& de uma exponsio artificial de aua úea UiboDa,
com o objetivo eapeáfico de aumenlo da mocadaçio, causando
problemas aoo produtores rurais e_. populaçio.
Com • constalaÇlo da tendBncla de municiP'!izaçio doo

Altera os arts. 153 e156 da Coastitulção Federal, no que diz respeito ao imposto sobre proprledade
territorial ruraL

seiViçoo preotadoa pelo Estado, loma-se nece'S'ri• uma ..,....daçlo

m - tmnsmissio lnter vivos, a qualquer tltulo,
por ato oneroso. de bens imóveis, por natureZa ru aces-são flSica, e de direitos reais sobre imóveis. exceto os de

imposlo pora o Munic(pio puasa permitir a manutençio das propriedades improtkltivu ni.o se justiflCil. uma vez que o COD.teódo
do § 4" do art. 153- rovogado neste artigo - 6 integralmoDte transposto para o art.. 156, como novo panlgraío. SuPrimO-se, COD&Oqdentemente, o Inciso VI'do art. 153, que tmta o fiR oomo imposto da Uniio. Conserva-se, ademais. o judiciOso mgndamento do §
1" do ut. 156, que p<eYê a p.-ogressividade tributária, para aaseguIU jlstiça social.
•
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995.- Senador Jooé s.r.
ney- Senadcr Emandes Amorim- SenadOl'a Júnla MarlseSenador Valmlr Compelo - Senador GDvan Borges - Senador
Palro PI,..- Senador Nabor Júnior- Senador Flaviano MeloSelwlo< Humberto Luoeoa - Senador BeiJo Parp - Senador
C...Jdo MaldanCI' - Senador Roberto Freire - SenadO!' Jdl'.,._
oon Peres- Senador JúHo Campos- Senador Levy Dias- Sea>adOl' Romeu T!lma - Senador Eicio Alvares - Senador Carloo
Wilaon - Seoadom Marluce Pinto - Senador Coutinho Jorp Senador Joio Rocha -~Senador Genon Camata- Senador Romero Juc:IÍ - Senadar Edlsoo Lobão - Selwlo< Gilberto Mlnmda- Senador VOoon Kl<inübing- Senador José Roberto Arru·
da-Senados'OomarDlas.

efiCÍenle que fanoça """""" pora o desenvolvimento da pmduçio
agropecu'ria municipole o riR puderá OODiribujr com esse objetivo.
Nos 1iltimos trinla mos em que a atril:uiçio de JançaDWJto
As Mesas da Cimara dos Deputados e do Senado Falenl. e cobrança do Imposto Tenitorial Rural esteve a cargo da Uniio,
nos tennos do § 3" do art. 60 da Constituiçio FalemL promulgam esta se mostrou incapaz de cobrar adequadamente esse impoolo,
a seguinte Emcoda ao texto coastituciooal:
bem usim de CUIDjD' os objetivos estabelecidos em lei quando de
Art. 1" O art. 156 da Constituiçio Federal passa a vigomr sua ina~ Essa inef~ei&cia ptejldioou a receita pusada e pocom as seguintes alterações:
tencial de nio poucos Municlpios. O Mmiápio, ademais, p<r estar
"Art. 156. Compete aos Municípios institnir im- _mais po6ximo da realidade, puderá ser mais eficaz nessa cobrança. incmive axnpetibiliZJncJo..a oom a época em que os agticulorM obt6:n
pootos sobre:
as receitas advindas da c:an<Zcializaçio de seus produtos.
I - propriedade JXed1al e teiiitorial urbana;
O evenblal mceio de que a transfedncla da cobrança desse
!1- propriedade tenitorial rural;

garantia. bem como cessão de direitos a sua aquisiçio;
IV - serviços de qualquer natureza, não compm:ndidos no art. 155,11, definidos em lei <XImplemenlar.
§ 1" Os impostos previstos nos incisós I e TI poderio ser progressivos. nos termos de I.e! municipal. de r(J['~
ma a assegu:mr o cumprimento da função social da p-opriedade.
§ 2° o imposto previsto no inciso n terá suas a](.
quotas fiXadas de forma a desesÔD11liar a manutençio de
proprialedes impordutivas e oio incidirt sobre pequenas glebas rurais, defmidas em !e~ quando as explore, s6
ou com sua
imóvel.

familia. o proprietário que nio possua outro

§ 3° 0 imposto previsto DO inciso DJ:
1- não incide sobre a tmnsmissio de bens oo direitos Incorporados aa patrlmônio de pessoa jurldica em
realizaçio de capital, nem sobre a tmnsmissio de bens
ou direitos decon-entes de fusão, incotporaçio, cisio oo
extinçio de pessoa juridica, salvo se, nesses casos. a atividade prepodetante do adquirente for a compra e venda
desses bens ou din:ilos, locação de bens imóveis oo arnmdamelllo mercantil;
U- compete ao Município da situação do bem.
§ 4° Em relaçio ao imposto pfeviSto no inciso IV.
cabe i lei complementar:
I- faar as suas allquotas máximas;
II - excluir da sua incidência exportações de ser~
viços para o exterior."

U:GISU.ÇÃO CITADA

•
CONS1ITUIÇÃO DA
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASL

sEÇÃom
Dos impostos da União
Art. 153. Compete 1 União instituir impustos sobre:

1- importaçio de produtos estmngeiros;
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n-

expmtaçio, para o exterior, de produtos naciooais ou
nacionalizados;

m- :renda e proventos de qualquer natureza;

IV- produtoo idustrializados;

157

§ 3' Em relaçio ao imposto previsto no inciso lll, cabe à lei
complementar:

I- fixar as suas alíquotas máxím&s; -II- excluir da sua incid&lci.a oxportações de se:viços para o

V- operaçio de crédito. clmbio e seguro, ou relativas a tí· exterior.
tuloo oo valores mobilürioo;
·sEÇÃOVI
VI- propriedade taritorial rural;
Da Rcpartiçio daa Receitas Trlbatárlas
vn -_gandes forllliW, nos teDnos de lei complementar.
§ 1' E fiCUI!ado ao Poda' Exorutivo, alelldidu as condições
(À Comi.uiio de Constinúçiio,Jw~ • Cidadmria.)
e os limiles estabelecidos em lei, al!enr as allquotas dos impostos
O
SR.
PRESIDENTE
(Teotônio Vilela Filho) -A proposta
eDJmendoo noo incisos 1, n. rv • v.
de emenda à Constibliçio que acaba. de ser lida está. sujeita is dis§ 2" O imposto pro~~isto no inciao m:
I - Scri informsdo pelos ait6rioo da seneralidade. da uni- . posições especificas constAntes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Intemo.
vmalidade e da progr<ssividade, na forms da le~
A mat6ria serpe p1blicada e despachada à Comissão de
n- n1o incidid, nos leDilOS e limi!es fiXados em lei, sobre
rencümmtoo proYenienleS de lpOIODtadoria e pcmio, pago< pela Constibliçio, Justiça o Cidadania.
Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• Secreprevid&lcia sociol da Uniio, dos Eatados, do Distrito Federal e dos

túio cm exercício, Secador Rena:p. Calheiros.
Mtmicfpioa a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos,
cuja renda tola! seja ~titufda, exclusivamente, 'de rendimentos
É lido o seguiale:
do IIabalho.
PROJETO
DE LEI DO SENADO N• 213, DE 1995
§ 3' o imposto previsto DO inciso N:
I-scriseletivo,emfunçJodaessencialidadedopo<Eto;
Dá
-~- 6'vido
nova ~r;au~çao aos au ..,.
, 7 e 20 do Decren- SOJ:á DiocumulaliVO, competlSIDdo-SO O que fcrde
!&Lei~ 3.365, de ZJ dejuaho de 1!14), e dá OUtras
em Cada opcaÇ.IO com o moni:.IDte Cobrado Das anteriores;
m- n1o incidiiá sobro produtos industrializadoo destinados
provldêaclas.
ao exterim'.
. . O Congresso Nacioaaldecrela:
.
§ 4' O imposto p:evisto DO inciso VI 1eiá suas aliqtiotas fi.
Art. I' Os ar1s. 6'. 9" e 20 do Decreto-Lei 3.365 passam a
xadas de fO!IDa a desestimular a ltWillleDÇio de propriedades im- viger com a seguia!e redaçio:
produtiva e nlo incidirá sobre pequenas glehas rurais, defmidss _
em lei, quando as expkn. s6 ou com sua fam!lia. 0 proplietírio
"Art. 6' A declarsçio de utilidsde póblica se fará
que n1o possua outro imóveL
por decreto do Presidente da República, Governador ou
§ 5' O ouro, qumdo defmido em lei como ativo financeiro
Prefeito.
Parágrafo único. Scri nulo de pleno direito o deou instrumento cambial, sujeita-ao exclusivamente 1 ia<:idtncia do
imposto de que trata 0 inciso v do caput deste artigo, devido na
creto.,exproprietúio que nio indicar a fonte orçamentá.opemçlo de origem; a al!qwta minima ...t de um por cmto, asseguria de recursos, com dotação suficiente para o pagamenradaa tmnsf.m.cia do IIIOÓ&IIIe da amadaçio..,. segu.inles tetmoo:
to do preço justo do bem expropriado.
I - trinta por cento pora o Estado, o Distrito Federal ou o
Teait6rio, confcmne & origem;
n- setenta por ceniD para o Mmiápio de origem.
-·----·-··--··-------··-·-··~-------··-··-·-··--··--

SEÇÃOV
Dos lmpi>IIWo doa Mulliq>los

*Art. 156. Compete aos Mmidpioc ~ir impostos solll<:
I - propriedsde JrOdiale lelritorial.mbaaa;
n- transmissio lnter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens imóveis, por DJtureza ou acessio flsica, e de direitos
reais sobre imóvei>, exe<:to os de gamntia, bem como cessio de direitos a sua aquisiçio;
ill - serviÇOS de qualquer natureza, nJo compreendidos DO
art. 155, n. defmidos em lei ooinplementar.
§ 1' O imposto pro~~isto DO inciso I poded ser progressivo,
nos teonos de lei municipal, de fonna a assegurar o cumprimento
da função social da propriedade.
§ 2' o imposto previsto DO inciao n:
I- nio incide sobre a transmissio de bens ou direitoo iacesptndos ao pattimônio de peaaoo juridica em realizoção de capilal,
nem sobre a ttansmjssio de bem ou diMitos deco!rente de fusio,
inccrponçio, cisio ou extinção de pessoa jwfdica, salvo se, nesses casos. a atividade prepooderaDte do adquitenle for a OODIJD e
venda desses bens ou direitoo, locaçJo de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
ll- compete ao Município da situação do bem.

--·..20:··---·--.. -·..··-·-·-·-·......_...._............
É licito ao expropriando coor.star ampla-

Art.

mente a expropriaçio. com base no que dispõe a Constituição Federal ooart.5°. incisos LIV e LV.''
Art. 2• Esta lei eniia em viga< na data de sua p1blicação.
Art.. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justlllcação
O art. 22 do leXto constituciooal, cm seu inciso n. atribui à
União compeltncis privativa pora legislar sobre desapropriação.
Os Estados e Munidpios podem disciplinar o procedimento admi-

nistrativo envolvido na desapropriaç:ão e at6 mesmo estabelecer
outros requisitos aUm dos previstos na lei federal. Podem. por
exemplo, dispos que a declarsçio de utilidade póblica s6 seiá editada, sob pena de IDilidsde, após a realizaçJo de pedcia pelo 6rgio
administrativo próprio.
· ·
··
-

Um proc:cdimento muito freqüentc eo1rc os administradores
públicos, nos casos de desapropriação, 6 a expedição do decreto
expropriatório sem a necessária reserva, no oiçamento, de Ieall'SOS
pam efetivá-Ja. gerando compromissos fmaru:eiros que ultrapassam o mandato da autoridade responsável pela expedição do decreto expropriatório. Para evitar essa situação é JI:CCÍSO que se
criem mecanismos legais determinando a nulidade do ato ex(ro-

prialório que Dio pmieja dotação açamentm:ía para fazer face ao
pagamento do bem expropriado.
Outra alteraçio necessária na legislação que regulamenta a
desapropriaçio refere-se ao procedimeniO judicial. mais especifi-

camente A fase da coo.testaçio. O entendimento ar.ualmente aceito
pelos estudiosos da mat6ria, com base nos preceitos coostitucionais do art.. 5°, incisos LlV e LV, é de <piO a coateaaçio pode
abranger qualquer ma16ria. útil à defesa do exproprimdo. inclu1ive
a validade da declmçio de utilidade póblica ou imeresse sociaL
Tal entendimento apóia-se em outro m•nd•mento COOJtituciooal
OOillido 110 IDOIIDO 1111. 5', que coasidln a propriodade um direito fund•nwrtal doqualocidadionio pode serpivadoammriam<UA
Ao estabelecer também que a desapropriaç!o s6 pode ser
efetuada com bale na lei. mediante pagaineniO do pr6via e justa indenizaçJo. confOilllC os artigos 5°, inciso XXIV. e 18~ § 3°, a
Constituiçio, além de afastar a possibilidade de conflsoo. rec:hoçou
qualquer prncedimenlo injusto
deaapmpriaçio ou
privoçio
de bens.
$ala daa Sessões. 2
agoaiO
1995. - ~ Romeu

de

Tuma.
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de

de

de

IEGISUÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N" 3.365
DE21 DEJUNHODEI941

Dbpõe oobre desapropriações por utDidade
pública.

§ 3' As desapropriações de im6veis urbanos setio feitas
oom poivia e justa indenizaçio em dinheiro.
(À Comissão de CoNiihdçiio, Justiça e Cidadania- (deci.Jão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho)- O Projelo
será publicado e re-ido às comissões competeDtes.
Sobre a mesa, requerimeniOs que senl lido pelo Sr. I' Secretúio em excrckio, Senador Renan Calheiros.

E lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 1.1135, DE 11195
Senhor Plesidente,
Requeiro nos tmnos do artigo 216 do Regimento Interno
do Senado Federal e § 2' do artigo da Coostituiçlo Federal. que
sejam fRStadas pelo Esm• Sr. Ministro de Estado das Commica-

ções as seguintes informações:
I - Qual o crit6rio t6eni= de nomoaçio dos diriga>tes das
chamadas ''TELES" (empresas suboidiirias do Sistema Telebris)?
2- Houve, em a1gom caso, &!teraçio estatuiOs pua portl-

de

cipar a nomeaçio de algum diriga>te?
3- Hruvo, em algum csso, aBçio de a1gom cugo de~?
4- . Hi a1gom esboço de con1r1to de gel!lio para avalisr e
apimorar o desempenho das ''I'ELES"?
Sala das Sessões, 2 de agosiO de 1995.- Senldor Eopori.
diãoAmla.

-c-

(A Mesa para decisão)

....... MÓ-;·Ã·;;;br.,çi:,"&;'~tilidadepÓbll.;·r.;:;:l;;;-;;;;;:... .
IOdo l'resideolc ds Repóblica. Governador inlavenl<l< ou Prefeito.
-·--------------------·-----------_:_________________
Art. 9" Ao Poder Judiciirio 6 vedado, no processo de desapropriaçio. decidir se se verificam ou Dio os casos de utilidade
pública.

O SR. PRESIDENTE (feotooioV"ilela Filho)- O
riroeniO lido SOii despachado l Mesa para decisio llOlÍ tormoo do
inciso
do art. 216 do RegimeniO Intemo•
. Sobre a mola, requerimoniO que
lido pelo Sr. I • Secretúio em exerácio. Senadcr" Renan calheiros.
~E lido o seguinte:

m

sem

REQUERIMENTO N' 1.1136, DE 11195

Art. 20. A contcstaçio s6 poderi versar sobre vicio do processo judicial ou impugoaçio do J:RÇO; qual<p~er outra questlo devcri ser decidida per açio direta.

Nos termos dO disj>os10 no art 256, a, do RI requeiro a mirada da fNDICAÇÃO N" 7.DE 11195. de minba 111toria.
Sala das Sessões, 2 de agos10 de 1995.- Senador RomerQ
,
CONS'ITruiÇÃO DA
Juai.
REPUBUCA FEDERA"TIVA DO BRASIL
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vt!els Filho)- p requeri.
Art. so ···--............. _ .._______.._______________,,_ .. mento lido é deferidO pela Presid&!cia.
·O SR. PRESIDENTE (feotooio Vt!els Filho)- A Presi.......
d&tcia recebeu a Mensagem n• 270, de 1995 (n• 770195 na orixxn- é garantido o direito de propriedade;
gem), de 11 de julho do c:ottente ano, pela qual o Senbcr Presidenxxm- • ~edade atcnden\ a sua funçio social;
te
Repóblica, noo tennos do art. 4' da Resoluçio n• 7, de 1992,
XXIV- alei estabelecerá o procedimeniO para desapropria- do Senado F~ ~Dctmjnbo c6pia do instiumento coD.ratual :reção por necessidade póblica. ou por interesse social. mediante jus- lativo lmosuutumçio da divida da Uniio FedersijuniO .O govecta e prévia indenizqçio em dinheiro, ressalvados os casos previstos no do Japio, fimwlo em 26 de junho de 1995 com a Japon Imecnesta Constituição;
national Coopemtion Agency - JICA, nós teimos da Ata de Negc>cisções sobre a Consolidaçio da Divida do Bmsil, DO lmbilo da
L1V - ninguém será privado
hbexdsde ou de S<US bens IV Fase do chamado Clube de Paris.
sem o devidoprocesso legal;
·
A matéria vai l Comissio de Assuntos Econômicoa, onde
L V - aos litigsntes, em proceasc judicial ou administrativo, agoardarâ a traduçio dos documentos pertinentes.
,
e aos acusados em geral sio assegumdos o coolradit6rio e a ampla
O SR. PREsiDENTE (feotooio Vt!ela Filho) - A Presidefesa. com os meios e recmsos a ela inerentes;
d&tcia receben, do l'l<sidente da Comissio Parlamentar eoq;uu
do Meroosul, os Ollcios n.. 1.009 e 1.011/95, em que commia a
reslizoçio da S' Reuniio da Comisslo Parlamentar Conjunta do
Art. 22. Compete privativamente à Uniio legislar sobre:
_ ........- - - - - -..............- -.........____________ ..___.!...... - Mercosu~ a realizlr-se no pedodo de 2 a 5 do con-ento, em Assunçio, Paraguai; c-que participsrio
mencioDada reuniio os Senan- desapropriaçio;
dores Lúdio Coelho, Casildo Maldaner, Roberto Requiio, Joel de
Hollsnda e a Senadora Benedita da Silva.
Art. 182. -------------------------------·-----·---Sio os segufutes of!cios =<:bidos:

_______________..........-·------··.-·-··-·-------

da

da

da
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PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

(Seção Brasileira)
Of. P N9 1009/95

Brasilia, 26 de julho de 1995

Senhor Presidente

Cumprimentando-o cordialmente, gostaria de
comuni
car a Vossa ~xcelência que a Comissão Parlamentar tonjunta do MER
COSUL realizará a sua 59 Reunião Plenária nos dias 2 e 3 de agosto
do corrente, em Assunção, Paraguai, de acordo com o disposto
no
Art. VII de seu Regulamento, aprovado pela Resolução CN - N9 2, de
-29 de agosto de 1992.
Solicito que Vossa Excelência autorize a viagem dos
representantes da Seção Brasileira da referida Comissão com
~nus
para esta Casa (~assagens e diárias), sendo os seguintes_ os inte
grantes da comitiva pelo Senado Federal: Senadores LÚdio Coelho,Se
cretãrio-Geral; Casildo Maldaner, membro titular; Roberto Requião~
Joel de Holanda e a Senadora Benedita da Silva, membros suplentes;
Dra. Maria Cláudia Drummond, Consultora L~gislativa.
Respeitosamente,

Deputado PAULO BORNHAUSEN
Presidente
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Comissio Partame-ntJtr Conjunta do MERCOSUL (Seçio Bnsileira)
5' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
Assunção- Paraguai- 2 e 3 de agosto de 1995
Lista de reservas dos integrantes da comitiva brasileira nas companhias aéreas
1'/08
1'/08
03/08
03/08
Dia
SP/Assunção
Assunção/SP
SP/Bsb
Bsb/SP
Trecho

1

Comp.Aérea
TelefOne

Võo
Saída
~hegada

Tarilà:
Taxa embarque
Reserva até:

--

Varig

American Airlines

Vasp

2443455
489

3l1J3:Zl (IU!ia)· (021 l 11006176 • 21031Z6

7.00
8:30
RS217,80
RS6,00
28/07

úlio ltodoclo:r

RivaldoDeoile~

II<* Pizzolaal
~c.r.alho
~iz Mainanti

QBXIAQ

POAISP-VIria-Vo1olll

S:1:4JO.C:I:J0-8213R3

.
.
..
..

~cocUao
M'('!eMj•D-

F-ildo Maldltw

QBXIAQ

..
..
.
.

QBXlAQ

...

A$F!G

.

A6B3T

.

AZQHY

SPNGRU

A2VQEF
CTBAISP-V. . .V6oiiSI

S:7::JO.C:I:l0-AW4T'Tr

Ul26.07
NAoVAIPRECI!IAR.
OUTETKECHO

-

.

DZOSBI
r

28/07

.

QBXIAQ

DZOSB!

.na

Alql1lllinho FJOita

já está na tarifa

28/07

.

R$110,06

.UIIFX·RSliO.,II

1csé cartoo v..ua
Luciano-

' 23:05
RSI59,96

CÓDIGOS DE IU:SERVAS ·
DZOSBI

~sr-v
V&Jlll-1:7~:1:30

Mip:l-

21:30

I

.

Valdir Colado
franco Mot1loro

18:00

28107

AXQINZ

Elias Abrab1o

906

10:00

20:45
10:58
USS416,00 (ida e volta)
écobradanavoloa
US$18,00

:NOMES

!Pnt• Rilzd

907

3222020
234

~sr.

v.;,

V~:7:JO.C;I:C'

.'

'

A$F!G
Sl'il'O,._Vq.VODill
S:l:Z: lO.C:23:40-BlllRJ
RSII1,!16

.
.

.

..

SPNGRU

.

.

.
.

.

.

RVGFBH

RVGFBH

RJHLIW

RJHLIW

SP~Vq

V6:tl1U:.U.l0-C-:l3:«1
AliiFX-JtSIIO,II

AZQHY
NÃO

VAI

PRECISAR.

OESTE TRECHO
~v.,..võtJ"

5:23:35-C:I :45-AKlUE

RSl!9,7S

.

QBXIAQ

.

QBXIAQ

SAIXSB

SAIXSB

MPTS
A6B3T
A6B3T

SCQJVQ
SPNGRU

SCQJVQ
SPNGRU

.

AZQHY

QTBMYZ

QTBMYZ

MNGB

ll2JUY>,Ul7:!11J

~Ratai~G

D3LFCH
I»>SP.... ,.........

""""'"'" da Silva
loeldollolaado

Ancllf--

~.-.ov6o

AlVQEF
BZFS5B

.

BCEYR

.
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COMISS.;_o PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
·
(Seçio Brasileira)

Brasília, 27 de julho de 1995.

Of. P n° 1011/95
Senhor Presidente

.

E}II aditamento ao ·Of. P n° I 009/95, infonno que de acordo com a nova

programação, recebida ontem, a 5" Reunião da Comissão Parlamentar Conjunta do
MERCOSUL se realizará do dia 2 ao dia 5 de agosto, do corrente. Em anexo, programa
enviado pela SeçÍo Paraguaia da Comissão Parlamentar Conjunta.

Respeitosamente,

L.~~cr.
Presidente ·

ARGENTINA- BRASIL· ?ARAGUAY. t:RUGt:AY

, !1111 ~ I •·:

Consre10 Nacional

""

PROGRAMA
2 DI!: AGOSTO;
~~;00

A

~3:00

Ba.;

~GADA

DB LAS DBLBGACIONBS

desde el
11&ata el b.ot:ell
(Tr&&~&do

ae~opue~to
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SolemDe

16:00 !la.:
I

.

:I ..

I~uguraci6n.

Pal&braa d.e apert:uzoa por •l
•rea14aDCe
4el
COD9~••o
K&CiOD&l, S&D. Xilciad&a R.
caa&Di&Aca•

ralabraa del P:aai4&D~e da la
CoaiaiOn
ra:laaanearia
CoDjUDt:a 4el IIZJlC08t1Jl,
por
P&:l'ag'\I&Y,

Sea..

C:a:E"loa

A.

QoDaAl&:&J
UI •
18:00 ll••

Pal&Draa da loa Praaidantaa da
laa 4ia~int:aa 4alagacionaa,
a-n>:o:a la Xo4U~cac16n
Raglamento
Interno
y
praaent:aciOn 4a laa 41farant:aa
p:opuaaca•.
Cd>a~a

4&1

20:30 lla:

Jlacapci6n· ofrac14&
por
al
Praai4&Dt:a da la C.P.C.X. por
Paraguay al Yacb~ y Golf Club.

3 p1 AC:OSTOr

09:00 lla:

16,00 lia,

ConUn11&ci6n
concluaJ.6n.

4&1

Prohlaaatica•
No~11zac~onaa

Dcbat.e

y

da
laa
dal XZilCOSOK.

18 .o o Ba:
19:00 Ba:

!

ral&D..-aa
da
ciarra
dal
Pra• i4&D t:a da la ll. C&III& r a 4&
Cipueadoa,
Cipu~ado
JUan
Carloa Ramirez Kon~alàett:i.

PI MOSTO;

11:00Ba:

bt:ralôJ&
'3ruguay
Cuatu:·•

da
&D

da

la Praai4anc1a a
la V'I'II ll&UD16n
Preaid.ez:L"t;ea

d.e

l.oa

Eatadoa P&:c"'Ce• •
.~'d•. Repúbl:oa y Ch:le • .'l.siiiiCiOn. Pvallll'>- Tel: !595·21l .U7-97S

r

.U9.()8Q . Fa.<: (595·21) .U7-978: 49().()10
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O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filho} - A Prollid&!cia canunica ao Plenário que o ProjeiD de Deado Legislativo
n• 23. de 1985. estava agendado pora o dia 20 do m& de junho
próximo passado. T~via. em virtude daa considenoç&s contidu
1101 Pareceres n"s 353. 354, 355 e 356. de 1995. du Comiss<!es de
Constillliçio. Justiça e CidadSDia; de Assuntos Sociais; de Assun·
tos Ecoo6miros; e de Relações Exterics<S e Dof- NIICioaal. e
po< estmm satisfeitu u providenciaa noles susoridu. deixa de
submettr a
maléria ~ delibetaçio do PJ.,.,mo. ddetminando sua n:m.essa ao Atquivo, e ooamicaodo essa decislo à Clmara
dos Deputados e ao Miniatmo daa Relações Ext«iores.
O SR. PRESIDENTE (footonio Vdela Filho}- A Prollidlncia recebeu, do Banco Cenlrll do Bruil, o Ollcio n• 1.1gs19s,
de 17 de julho dltimo, "'""minbando a relaçlo daa operaçlles de
Anteciplçõel de Receitu OlçameDtiJ:ias (ARO} autorizadas oo
m&dejunbodoC<lll'Oilte ano. (Divenosn"90, de 1995}.
A matéria vai i Qxnjqlo de Assuntos Econ&nicos.
O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filho} - A Prollidlncia reooben, do-Bàncq Cenlrll do Bruil, oo Ollcios n"s 1.727 e

merida

1.917/95, C'J'K'tminbmdo dados :mfcrcntcs l dívida dos govcmos
estaduais, municipais e do Di5trito Federal, cüsponlveis D~q~Jeie
6tgio, tendo po< bue os meses de maio e junho do c:omntc aoo.
_(Divmoon"9l,de 1995).
A maléria vai à Comissio de Assuntos Ecoollmicos.
O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho} - A Prollidlncia recebeu, do Banco Cenlrll do B!Uil, o Ollcio rf 1.640. de
30 de julho do comnte ano, oommicando que o J)epo1tamemo de
Águas e Enecgia Elárica de Sio Paulo - DAEE. o lleportamon!D
de Bstradas e Rodagem de Silo Paulo - DER, DosenvolvimeniD _
Rndovürio S. A. - DERSA - e o Governo do Estado de Sio Paulo
t<negociarun, em 31 de dezembro de 1994. suas dividas vencidas
jun!D ANossa Caixa, Nosso Banco S.A., sem obsetvar as formalidades previstas na Resoluçlio n• 11. de 1994. do Senado Fedeml.
(Diversos n• 92. de 1995).
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vdela Filho} • A Prollid&!cia recebeu do Ministro da Fazenda o Aviso n• 619/95, de 28
de jolbo do ~nte mo, comunicando que se tealizaDi, em Washington. Estados Unidos. a Reuniio A.wal Conjlnta das AssemblEias dos Govemado= do F.im:lo Monetário InfmiBciooal
(FMI}, do Banco Jntemacional pora Roconstiuçio e Desenvolvimento (BJRD}. as reuniões do Grupo ln~eigaVeníamental dos Vinte e Quatro sobre Assuntos Monetários ln'-lacionais (G-24) e
dos ComMs Jnterino e de Desenvolvimen!D, no pet!odo de 6 a 12
de oulllbro próximo, e solicita que esta CaSa indique reJl'"SOI'tanle
a fun de participar do teferido even!D na condição de observados
parlamentar, integmxlo a Delegação Oficial do Brasil. (Diversos
n• 93, de 1995).
O expediente vai A Comissão de Relações Exterio= e Defesa Nacional
O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filho} - A Prosid&cia reooben do Supr:emo Tribunal Fedenl o Ollcio n• S/39. de
1995 (n' 661/95, na erigem}. de 30 de junho óllimo. solicitondo,
nos termos do art. 53. § 1•, da Constibliçio Federal, licença pr6vio.
para que possa apoociar demJncia coostame dos autos do Prooesso
n"I037-S/140 oferecida cootm o Senado< Emandes Am:>rim.
A matéria vai à Comissão de Coostituiçlio. Justiça e Cida-

dania.
O SR. PRESIDENTE (feoiDnin Vilela Filho} - A ProsidEncia recebeu do Banco Cenlrll do Brasil o Ollcio n• S/40. de
1995 (n• 1.790195. na erigem} encaminhando porecer desse ÓQ!Io
sobre solicitaçlio do Governo do Estado do Espirito Santo pora que
seja alterado o percentual de rolagem da sua divida mobiliário
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vencida no primeiro somos~ de 1995, autocizado pela Resoluçio
n• 89194. do Senado Fedeml.
A mal&ia sed anexada ao proces.udo do Projeto de Resoluçio 1f' 99, de 1994, e despocbada à Comissio de Assun!DS Eco-

nômioos.
O SR. PRESIDENTE (feotonin Vdela Filho} - A Prellid&cia recebeu do Banco Cenlrll do Bruil o Ollcio n• S/41, de
1995 (Jf' J.li6519S, na origem}. enc•minhsndo. nos tennos daResoluçio n• 11. de 1994, do Senado Federal. solicilaçio do Governo
do Estado de Santa Catarina pora que possa emitir Leuu Fmanceiiu do Tesouro do Estado de SOllla Catarina (LFI'C}, cujos recunos seria deslinados ao giro da divida mobiliiria do Estado.
venclveloo segundo some- de 1995.
A mal&ia vai à Comissio de Assuntos Econ<lmicos.
O SR. PRESIDENTE (feoiDnin V!lela Filho} • A Prosid&!cia recebeu do Supr:emo Tribunal Federal o Oficio n• 95195. de
li de julho do C<lll'Oilte .,.,_ comunicando que essa Corte. ao examinaras autos do Recurao Ex~I1~0t"di~Wio n• 172058-11210. p;oferiu decisio som. questio judicial da validsde do art. 35 da Lei n•
7 .713/SS, decluando a inooastimcionalidade da alusio da expressio "o acionista" coast•nte do referido utigo e? no m&ito, deu

provimemo pucial ao recurso pua devolver o caso ao tribunal a
quo, a fun de que decida confom10 o julgamento da prejudicial e
os fatos relevmtcs do caao concreto. (Oficio S/42, de 1995).
A matiria vai A Comissilo de Conslillliçlio, Justiça e Culadania.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho}- DuSnte o
,..,..ao, • l'resid&lcia recebeu dos Srs. Senadores: Beni Veru.
Bemardo Cabnl. Carlos Bezerra, Casildo Msldaner. l!dison Loblo. Eduardo SUplicy, Emllia Fernandes, Esperidiio Amin. Flaviano Meio, Hugo Napoleio. Jade< Bmbalbo. JosE Agripino. Júlio
Campos. Ney SUassuna, Pedro Piva. Ramez Tehet, Romero Jucá.

Romeu Tuma e Teotonio VIlela Filho. comunicações de que se au·
sentaram do Ptfs. DOS termos do art. 39, "a", do Regimento Interno, nos perlodos que menciooam.
Sio as ~guintes as commic•ções recebidas:
Excelentissimo SCDbor
Dr. JosE Samey

Dignlssimo Prosidente do Senado Federal.
Jnfcsmo que nos tem10s do art. 39, a, do Regimento lnlemo
do Senado Fedeml, estarei ausente do país no pet!odo de 20 a 31
do cotrenle.OOm destino à Europa.
Brasília. 20 de plho de 1995.- Se!Wlor Benl Veras.
Of.950206
Bnsília. 4 de jllho de 1995

Senhoc Prosidente.
Nos teanos do Artigo 39, aJJnes a, do Regimento lnlemo
do Senado Feden.l. comunico a V. Ex• que me ausentarei do Pais
no pet!odo de 5 a 17-7-95.
Cordialmente. Senados Bernardo CabraL

OF.SF/GSCB N" 226195
Brasília, 4 de plho de 1995

Senboc Prosidente.
Comunico a Vossa Excelência, nos telUlos do Art. 39, alinea a, do Regimen!D lnlemo do Senado Federal, que eslarei ausente do Pais no peáodo de 14 a 31 de julho do comnte ano.
Ao ensejo, manifesto a Vossa ExceiSncia a exJRSsão do
meu apreço e distinta consideração. - Senador Carlos Bezerra,
PMDBIMT.
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Caro MaiCelo;
Confame solicitaçio dessa Diretoria. infDIIDo-lhe o roteiro
de viagem de S. Ex• o Senador Carlos Bezerra para o m& de julho
comntt, pam a provid&lcia de passaporte c vistos:
-De 14-07 a 18.07- Noruega
-De 18.07 a 24.07- França
-De 24.07 a 31.o7- Espanha
Cmdialmento, -Renato VIana, Chefe de Gabinete.

Comunicação
Comunico a vossa Excel&lcia. que em conformidade com o
art. 39, ollnca a do RegimoJito Intemo, ..,_i ausente do Pals, DO
periodo c:o~do """" 11 c 20 do con-eote III&, em viagem
de canlt« porticuilr, noo pafseo do Chile c Argentina.
·
Seuado< CaJildo Maldaner.
Scnho!:Pmoidcate, ;
Noo termos do art. 39. a. do RegimeniO Interno do Senado
Fedctal. oomunico a V. Ex• que estarei ausente do Pals no pcriodo
de 17 a27 de julho, de 1995.
Bsh, 14 de julho de 1995. - Senador Edloou Lobio.

Noo termos do artigo 39 do RegimeniO lntemo do Senado
Fedenl venho informar a Vossa &celencia que estarei em viagem
aos Estados Uuidoo da Ammca de 11 a 26 de julho, com a fmalidadc de esbldar os meomismos de implanlaçio e funcionsmonto
do EITC- Eamed Inc:ome Tax Credite do Fuado Pennaneute do
Alasca. Ta:tlib6m me entreVistarei com diversas autoridades do
Bauoo Mundial e do Con~so Americano.
Bms!lia, li de julho de 1995. -Senador Eduardo Matarazzo SupBey.
OFÍCIO N" 448195-GSEF
Bntsília, 4 de julho de 1995
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, registro que deverei en~
cootrar-mc em minha cidade. Sant 'Ana do LivtameD.to - RS. no
pcrlodo de 7 a 16 de julho, e que ,...., periodo realizar-so-á a Copa
América na cidade de Rivera. na República Orienlal do Uruguai.
InfOllDO a Vossa ExceiEncia que, como 8Cidades deSant'Ana do Livramento c de Rivera encontJam-se sepam.das por fronteiras aberta. constimída apenas pot" avenida.·possivclmente deslocar-me-ei, dentro do período citado, com fteqüêocia entre as duas

cidades.
Na oportunidade, antecipo-lhe agradecimentos pela atenção, reafirmando minhas expressões de apreço c elevada considenção, colocando-me à dispooiçio naquilo em que puder ser-lhe útiL
RespciiOsamente,- Senadon Emília Femandcs, PTB/RS.

Comunicação

CoJIDJoico, nos t.crmos do art. 39, alinea a, do Regimento
Interno do Senado Fedctal. que estarei ausente do Pais DO periodo
de 16a3l de julho de 1995, em viagem de interesse porticu!ar.
Sala das Sessões, 13 de julho de 1995. - Senado< Esperldião Amln.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelênc~ nos termos do art,. 39, alínea
a do RegimeoiO Interno, que me ausentarei do Pals no pcrlodo de
18 de julho a 4 de agosto do corrente ano.
Saia das Sessões,- Senador Fla•iano Melo.
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llrasiiia, 4 de jcllho de 1995

Bras!lia, l4de julho de 1995
Senhor Presidente,
De aoordo com o arL 39, alinea o, do RegimeniO Intcmo,
comunico a Vossa Excclencia que estami ausente do Pais dumnte
o pcriodo de IS a 31-7-95.
Aproveito a opól1lmidade para renovar a Vossa Exocl&lcia
protestos de alta estima e distinla COI!Sidetoçio.
Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de conmú.car a Vossa ExcelBocia que, de
aeotdo com o disposto no art. 39, a.Unea a. do _Regimento Interno,
ausentar-mo-ei do Pais no periodo de 4 a 30 de julho do coaeote,
em virtude de v~gem à Itilia.
Atcnciosamellle saudaç6el.
Bras!lia, 3 de julho de 1995.:.. Senador Jader Barbalho.
BIUDio,6dejulhode 1995
Senhor Presidente,

CUmprimentando-o cordialmente <XID'mico. de aconJo com
o lll1igo 39 o, do Reg.imento !temo, que estArei ausente do Pais no
pcriodo de 18 a 28 do comnte m&.
Renovo, ao eDSejo, protestos de especial C5lima e oonsidetaçio.- Seoadoc José Agriplno.
Bm!lia, 24dejulho de 1995
...

Senhor Presidente,
Conmnic:o a V. Ex• que, nos lcimos do art. 39, o, do Regimento Interno, estaJei ausecte do Pals no periodo de 27 de julho a
3 de agosto, do ~te ano.
Alenciosamellle,- Senador JúHo Campos.
OF. N" 136f95-GSNS

Bmsília, 3 de julho de 1995
Senhor Presidente,
Pelo presente, e de acordo com o artigo 39 allnea a do Re- '
gü:D.ento lntemo, comunico a V. Ex.• que estarei :me ausentando do
pais no período de 3 a 17-7-95, em visita de can\t« pessoal à
França e Alemanha.
Na oportunidade, reitero a V. Ex• l:llo:Us protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente. Senador Ney Suassuna.
Brasilia, 3 de julho de 1995
Scnhoc Presidente,
De acordo com o disposto no Regimento Interno desta
Casa, veuho comunicar a V. Ex• que me ausentarei do País no periodo compreendido enlre os dias 6 e 18 de julho, quando estarei
em viagem de caráter particular.
·
-Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de
consideração e a - . - Senador Pedro PlvL
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1995
Senhor Presidente,
Comunico p.ua os efeiiOs do Artigo 39, da Alínea a do Rcgimeo!o Interno do Senado Fcdenll que me ausen<uei do Brasil
em viagem particular aos Estados Unidos e CanadÀ nos dias 18-7
a 3_-8 do corrente ano.
Atenciosamente, SenJJdor Ramez Teb«.
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S<.tlbor Presidente,
Nos termos de artigo 39, allnea a do Regimento lntemo do
Senado Federal, comunioo que, atendendo a honroso convite do
Senhor Presidente da Ropública paxa integmr a comitiva de Sua
Excelência na visita oficial que fará à República da Venemela. estarei ausente do País, no peúodo de 3 aS do corrente.
BI3Sília,3 de julho de 1995.-SenaderRomero Jucá.

OF. N' 17QI95-GSRT
Brasilia,6 de jllho de 1995
Senhor Presidente,
Na forma de ctisposto uo Parágrafo Único e alínea a do art.
39, de Regimento ID1eruo do Senado Federal, comnnioo a Vossa
Excelência que estarei ausente do País no periodo rompreendido
entre os dias 8 e 17 do corrente mês.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Respeitosamente, Senador Romeu Tuma.
DECRETO DE30 DE JUNHO DE 1995
S~or Presiderite,
O Presideute da Repíblica, de acorde com o disposto no
Tenho a boma de comunicar a Vossa Excelência, de acordÕ
Decreto-Lei n' 1.565, de 5 de setembro de 1939, regulamentado com o disposto DO art. 39, alínea a do Regimento Interno do Senapelo Decreto n' 44.721, de 21 de oolllbro de 1958, e na Lei n• do Federal, que me ausentarei do Pais no período de 13 a 23 de ju5.809, de 10 de oulllbro de 1972, regulamontada pelo Decreto n' lho do corrente ano, para empreender viagem de caráter particular
71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado pelos Decretos n"s ã Inglaterra.
75A30, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148, de 15 de setembtÓ de
Sala das Sessões, Senador Teotooio V~ela Filho.
1980, e 95.670, de 26 de janeiro de 1988, resolve designar a seO SR. PRESIDENTE (Teo"tonio VIlela Filho)- A Presiguinte comitiva que ~ acotqpanbará na viagem pres4iencial a Ca. dência, nos termos de disposto uo art. 334, a, do Regimento ID1errncas, Veneruela, nos dias3; 4e5 de julho de 1995: ·
SenhOia Ruth Co!rea Leite Cardoso (sem ônus paxa o Te- no, declara prejudicado o Diver.;os n• 85, de 1995, por haver perdido a oportunidade.
.
sooro Nacional);
A
matéria
vai
ao
Arquivo.
,
. Embaixador Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1' SeRélações Exteriores;
Embaixatriz!.enir Aobé Lampieia (semônus paxa o Tesou- cretário em exercício. Senador Renan Callieiros.
ro Nacional);
São lidas as seguintes:
Senhor Nelson Azevedo Jobim, Ministro de Estado da JusB=ília. 31 de julho de 1<Í95
tiça;
Senhor
Presideute,
Genetal-de-Exército Zeoildo Gomaga Zoroastro de Lucena, Nos termos de§ 1' do.art. 13 de Regimento Interno do SeMinistro de Estado de Exétcito;
Senhor Raimwldo Mendes Brito, Ministro de Extado de Mi- nado Federal, COIDUD.ico a Vossa Excelência que estarei ausente
dos tiabalbos desta Casa no período de 2 a 5 de agosto, vez que
naseEne:Q:ia;
Senhor José Sena, Müllstro de Estado do Planejamento e
Oiçamento; .
Senhor Sérgio Roberto Vieira da Moita, MUllstro de Extado
das Comunicações;
Senhor Gustavo Kiause Gonçalves Sobrinho, Miiüstro de
Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôtüa
Legal;
.
Geneml-de-Brigada Alberto Mendes Cardoso, Chefe da
Casa Militar da Presidência da República;
.
Embaixador Ronaldo Mota Sardeoberg, Sectotário de Assuntos Estr.otégicos da Presidência da RepúÇlíCi;
Senhor Amazonino Meudes, Governador do Estado do
Amazonas;
Senhor Neudo Campo;, Governador do Estado de Ror.üma:
Seuador Bernardo Calual;
Seuador Romero Jucá;
Deputado Franco Montoro;
Deputado Átila Lins;
Deputado Elton Roube!~
Embaixador Clodoaldo Hugueney Filho (sem ônus paxa o
Tesooro Nacional);
Senhor Femande Gasparian;
Doutor Joel Mendes Rennó, Presidente da Petióleo Brasileiro S. A.- PETROBRÁS.
B=ília, 30 de junho de 1995; 174' da Independência e
107' da República.- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Sebastião do Rego Barros Netto.

estarei integrutdo.a Representação do Senado na Comissão Parla-

mentar do MeiCOSUl na s• Reunião Plenária. que terá vez na cidade
de Assunção, Paraguai, de acorde com o disposto oo art. VII de
seu Regimento, aprovado P!'la Resi>liição C.N. n' 3, de 29 de agosto de

1992.

.

.

Atenciosamente, - Senador Lúdio Coelho, Secretário
Geral da Comissão Parlamentar Conjunta do Metcesu! (Seção •
Brasileira).

Brasília, 27 de jllbo de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 1° do art. 13 do Regimento Intemo, conm~
nico a V. &•que estarei ausente dos trabalhos da Casa rio perlodo
de 2 a 5 de agosto do corrente auo para, como integrante da Representação do Senado na Comissão Parlamentar do Meroosul, participar da s• Reunião da Comissão parlamentar Conjunta do Mercosul, na cidade de Assimção- Paraguai.
Atenciousamente,- Senador Joel de HoDanda.
OF.n'l43/95- GSNS
Brasília 1' de agosto de 1995
Senhor Presidente,
Pelo ~nte, e de acordo oom o artigo 39 alínea a do Regimento IDt.emo, CODlllnico a V. Ex• que estarei me ausentando do
pais no periode de 2 a 4-8-95 com destino aos Estados Unidos da
América do Norte.
Na oportunidade. reitero a V. Ex• meus protestos de elevada
~e distinta consideração
- -- AtencioSãmente~ -- Sena.dÕr Ney Suassuna.
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Concedo a palavta ao nobre Senador Esperidião Amin. para

OFÍCIO N" 185/95- GSCMAL
Brasília, I' de agosto de !995
Sellhor l'Iosideute,
Comunico a Vossa Excelência que fui desigeado para participar da Reunião Quadripartite da Comissão Parlamentar Coojunta do Metoosul, na cidade de Assunção, Repiblica do Paraguai,
ausentando-me do Pals, no perlodo de 2 a 5 do corrente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
protestos de elevada 'estima e c.onsidetaçio.- Cas:ildo Maldaner,
Senador.

s•

Com,nnkaçio
Em !'de agosto de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a homa de comunicar a Vossa Excelê~ que, de
acordo com O disposto DO art. 39, allnea a, do Regimento Jntemo,
ausentar-Illl>-ei do Pals no período de 2 a S de agosto, a fim de,
comó Membro da
Parlamentar Coojmta:_ do Mezoosul
(Seoçio Btasileiia), participar da Reunião Quadripartite da eo.
missão Parlamentar Coojmta do M=sul, em Assunção, Pamguai, e tiatar do assunto da ponte que liga a Prov!ncia de Missionçs· à cidade de Capanema uo Estado d o - . • convite do Govemó da Prov!ncia de Missiooes, na Argentina.
Atenciosas saudações, - Seuadcr Roberto Requião.

Co!Dis*'

Agosto de 1995

s•

Nos temws do art.l3, § 1', combinado com o art. 39, ali=>
a, do Regimento Jnlemo do Senado Federal, ÍDfOIIIIO que estarei
me ausentando do País, entre os dias 2 a 7 do CO<IeDJe mês, a fim
de participar, ua qua1idacle de membro da Com;ssio Parlamentar
Coujmta do Mercosul, Seçio Brasileira, de evento da Comissão
Parlamentar do Mercosul, que se realizará ua cidade de Assuncion,
Paraguai
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995.ta da sn...., Seuadoia..

seua<JO.a Beaedi-

O SR. PRESIDENTE (Teotônio VIlela Fllho)- Os expedientes lidos vão à publicaçio,
Sobre a mesa, indicação que serii lida pelo Sr. 1• Secretário
em exe:rcício~ Senador~ Calbeiros.

É lida a següinte: -

INDICAÇÃO N" 9, DE 1995
Nos termos regimentais, pl'OJX>Ilho que o local onde estão
localizadas as vitrines do comdor q1l"' Jiga.'o Anexo I ao Prédio
PriDcipal, seja denominado de Vitrines dos Est;odos.
Justifialção
. Por se !Iatar de um espaço onde é desenvolvido um projeto
institucional de divulgação dos Estados, de seus eventos histórioos
e culturais para o quadro funciOOal da Casa, i:omo também para os
visitantes, mostrando a riqueza da ctJltum bras:ileim, nada mais
justo do que denominá-lo de Vitrines dos Estados.
Conslder.mdo o falo do citado espaço ser menor do que
uma Ala, sugiro que o corpo das letras ora indicadas equivalha a
213 do usado ua del'001inaçio daquela, pol"'l:espeito à hietatquia
vigente. ·
Sala das Sessões, 2 de ~gosto de 1995.- Senador Odacir

Soares.
(À C<>missiW Diretoro.)

O SR. PRESIDENTE (feottmio VIlela Filho) - A indicação serii publicada e r=etida à COIDlSsão conipetente.

um esc!arec:imemo. pa: cinco minutos.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para uma esclaJ:e..
cimeDto. Sem revisão do orador.) - Sr. Plesidente, Sts. Senadores,
desejo esclare=- os teonos do requerimento que já foi ,..,.,;da.
men1e lido pela Mesa do Senado • formulo-o para obter inf.,.,.
ções do Ministro das Comunicações.
O requerimento se desdobra em quatro quesitos: primeiro,
qual O ait6rio t6cnico de nomeação dos Wrigeutes das chamadas
teles-empresas &tJbsidiárias do sistema Telebrás? Segundo, houve, em a1gom ~. altemção de estatutos de a1gomas dessas empt=S para permitir a IICJI:Ileaçio de algum dirigente? Terceiro,
hoove, em algum caso, criação de algum novo cargo de di!oção?
Qlarto, bá algum esboço de COIIIDto de gestão para avaliar e apiÍ·
Dl01llr o desempenho das tais teles?

-Desejo aqui esclanocer o poo#; desta trihma, desejo fa=
chegar ao Sr. Ministro das Crmmjcàções a nl2lio destetoqnetimel!lo.
Não quero fa= minhas as palavras do ex-Ministro DelíUll
Netto, segundo publicaçio da revista Veja desta semana, que afirma que "s6 faltou nomear o ~o de estimação'\ porque os amigos utais diletos foram nomeados por tais critérios que estou perquiál>:lo. N'ao quero fazer miohas essas palavras, mas estou real-

meme perplexo.

Antes da votação, em segundo tumo, da emenda que pemriti:Iáa privatização do sistema oo de, pelo menos, parte dele, ua forma de uma lei que serii aprovade, reoebi infOI!uaÇÕe$- eu que, du.nnte 15 8llOS, prestei seiViços a Teleeomnnicações de Santa CatariDa, bons serviços, oouforme julga o Senador pedro Simon. que é
um homem bem infOIDllldo, futuro Prefeito de Porto Alegre, pela

unção que o PMDB tegional já lhe fez, certamente com o apoio do
PT, que lhe devolverá os votos que S. Ex' já lhe deu -da imprensa
de Santa Catariuà no sentido de que, além de ~ pessoas que têm
alguma vinculação com o sistema, que já Jll"stalam ou que prestam sOrviços, que têm vinculo cana Telesc, ~informações me
"""""""'perplexidade. PÍimeiro, que teria sido nmdado o esta!Uto
da empmsa para permitir a~ do novo diretorde operações - "'e, apenas pa: acaso, é imlão do Governador - e que teria.
sido criado o cargo de vice-Presi.dente da emptesa; cargo esse - e
Olha que sempre houve interfet&cia politica- que Dão existiu ao
longo dos 24anos de existênciadaCotesc, "'agora daTelesc, indicado pelo Presidente Naciooal do PMDB, meu (juerido amigo Luls
Henrique da Silveila.
Então, se o CODgresso está sendo instado a permitir que o
Governo morslizt:, que estabeleça novas normas para o funciommemo dos serviços públicos, Dão quero fazer ameia nenhuma acusação, mas te.Db.o o Çireito- como ex-:funcionhio da empresa e em
respeito ao COipo téeuico da mesma; em re.peito também ao meu
voto a favcr da quebm do monopólio; em respeito ao discoiSo do
Presidente Femando Hem:ique, disaliSo que fala em modernidade,
que ni.o existe ''toJ:na.Iá...<Já...cá" - de desafiar aquele que aponte um
nome que eu tenha indicado! Quero saber se o discurso&;> Goveruoé vetdadeiro, paracontimlar aaeditaudo em S. Ex•.
Esta Casa vai votar essa emenda, em segundo tomo, _dÍ!qui a
pouco. Para "'ô? Para que sejam criados novos cargos a, fim de
atendec fulaDO e bellmoo? Isso é que h """""'ização do sistema?
AgJ2rleço à Mesa pela defetôncia de me coru:eder o' tempo,
mas volrarei a esse assunto oom ou sem resposta.
Em o que tinha a dizer, Sr. Piesideute.

Muito obrigado.
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Dumnle o di.sCUTSo do Sr. Esperidião Amin, o Sr.
Teotô'llio Vi/da Fillw. ZOVice~Praitknle, deixa a caJei.
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. &nan Ca·
JMiros, 2° Secret:árW.
- ·
A SRA. JÚNIA MARJSE. Sr. Presidente, peço a palavra
canoLider.
O SR. PRESIDENTE (ReDan Calheiros) ·Tem a palavra,
cano Lider, a Senadora Júnia Marise, por S minutos.
A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT·MG. Como Lider. Sem
revisão da omdora.) ·Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, o País
assistiu, nas últimos dias, a uma manifestação de JrOfesto e iDdig·
nação dos agrk:ultores lnsileiros. pela fOIIDa como é IIatada a
agricultma pelo Governo Federal.
Através de noticiário da impm1sa, o Presidellle da Repolblica. ausente do País, respondia aos agrlrultores que Dão. aceitaria
negociar o calote rum!. Maís do que isso, o Presidente ~estou
a sua irritação e também a sua crítica Is manifestações oconidas
em BmsíJ.ia e em todo o Brasil com os pudutores e os agricuJta:es.
Ora, Sr. Presidente, o Governo tem-se omitido, dw:mte todos esses ~ com relação à questão da agricultura no nosso
País. Certamente, nenhun:i de nós nesta ·easa e nenhum bntsileiro
desej~ ver o Banco do Brasil como instituição fmanceira que se
omite diante das dividas dos grnndas agricultores do nosso País.
Mas não é esse o tta.tamento, no meu entendimento. que
deve ser dado neste momento à questão da agricultUia.
Vou ler apeoas um tredlo do edUorial do jomal O Esbdo de
S. Paulo. intitulado ''Faha mna política agácola pua o nosso País'':
O Presidente Fernando Henrique Cardoso deveria dar à agricultura uma atenção especial Gmças a safills ahmdantes. o Governo tem podido apresentar cu ...
tos decrescentes da cesta básica, fazendo disso um dos
pilares de sostentação do Plano Real Além disso, há ca·
sos ·que, não obstante isolados, fomecem às camadas
menos favorecidas da pop11ação oportunidades únicas
de dar um salto qualitativo em sua dieta*.

Para que isso acontecesse. no entanto, o Govemo deveria
ter nma política agrlcola qu~ não tem. E é ~ente sobre isso
que estamos neste momento discutindo.
,

O ·sr. E,.,;andes Amorim • Senadora Júnia M;,rl;, V. Ex•
poderia me c:onceder um aparte?
A SRA. JÚNIA MARJSE • Com Jli.1'Ür• nobre Senader.
O Sr. Ernandes Amorim ·Senadora Júnia Marise, acompanhamos esse movimeó.to dos agi;culiorés. OUvimos quando o
Presidente da Re!"lblica se pronunciou, dizendo que os grandes
agricultores estariam dando .um calote no Banco. Sua Exoelência
esqueceu-se de verificai que,
a agii~~ está falindo os pequenos agrlrukores, o gmnde piocbuor caminha pam a falêru:ia,
até porqu.~ se ele pegou esses m::ursos para. pagU eSSes" jUroS absurdos~ evidenr.emeDf.e a agricultura não comporta eSse pagamento.
Ao emprestar o dinheiro, a equipe econômica já sabia que a agri'
cultum não poderia pagá-lo. Existe, portanto, nesse sistema algo
que deve ser corrigido, mas não chamando os gmndes produtores
de caloteiros, e sim buscando solução paza os problemas, buscaodo recursos aj:lros baixos paza a agricullllia, subsidiando-a, viabilizando a produção; O pequeno produtor não é capaz. sozinho, de
pmduzir o quanto consumimos e o quanto precisamOs exportar:
Está enado o Senhor Presidente: foi uma atitude infeliz ir à televisão paza chamar de caloteiro quem trabalha, quem procluz em
qualquerinstãncia.

se
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Este Senado, principahnente as lideranças. neste segundo
perfodo de trabalho, deve analisar a questão da agricultura com
mais sededade. O Senador Esperidião Amiit bá pouco falou sobre
a ocupação de cargos. Evidentemente, o quedeve estar atrapalhando, emperrando a hnplementação dessas mudanças e até as votações graciosas por parte do Congresso é a ganância. de alguns Parlamentares, ganância. que os levam a lrocar votos por cargos. Isso
tem que acabar. Seria bom que se apresentasse um projeto no sentido de que todos os cargos de diretoria. em nlvel nacional, fossem
preenchidos por concurso !"lblic:o. Mediante adoçiio dessa providência, não haveria mais brigas nem discussões em relação à OCU·
pação de cargos !"lblicos no BrasiL

A SRA. JÚNIA MARISE • Agradeço a V. Ex• pelo aparte.
Continuando, Sr. Presidente,Srs. Senadores, a questão que
queteiD.OS poD.IUar neste pronunciamento, chamando a atenção do
Governo, do Presidente da Re!'Ública. do Ministro da Agricultura,
rer....... a alguns acontecimelliOS do momento. Segundo infonnações, uma comissão de agricultores está reunida com o secretário
particular do Presidente da RO!'Ública. Um dos principais JrOblemas da agricultura bmsileira é a cultura do trigo.
Em um estudo da Associação Brasileira de Agricultura rea·
Iizado neste ano mostra os seguintes dados:

em

O Govemo gastou
1994 US$700 milhões importando
trigo. Neste mesmo ano o Biasii oolheu 2,2 milhões de toneladas.
Se o Governo tivesse iitvestido os US$700 milhões, o País poderia
ter plantado 3,4 milhões de hectares.
·
Só paza se ter uma idéia desta chamática simação do trigo
ém nosso País, registro que pela lrimeiia. vez em 10 anos Q Rio
Gnmde do Sul não vai produzir trigo sufl.CÍente paza atender sequer ao seo consumo interno. A área plantada foi reduzida em
42,5%, restringindo-se a 318.624 hectares, de accxdo com estudo
da Fodet3çiiodas €oopemtivas de Trigo e Soja do Rio Gt:mde do Sul
No inlcio de jllho, os produtores de trigo do Rio Gntnde do
Sul prctestar.un contra dec;!são do Ministério da Agricultura de au·
torizar a hnportação de trigo .ugentino contamiilado com o fungo

Tilletia controversa. A Justiça gaúcha, de acordo com a Federação da Cooperativas de Trigo do Rio Gnmde do SuL susi>enden o _
desembarque do trigo contaminado.

O mais eStranho nessa hist6ria do trigo contarninac:Jo é que

sua h'bernçiio pelo Ministéiio eh Agricultura contnniou todas as
recomendações técnicas dos ptóprios órgãos daquele Ministério.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores. essa é uma situação que precisa ser esclai<cida pelo Govemo FedetaL

Entendemos que certamente o Ministro da Agrin1Iturn poderia ofezecer, de forma transparente, ao Senado da República algumas infonnações iobre a maneiia pela qual pretende o Governo
~minhar as reivindicações colocadas pelos. produtores, .pelos
agricultores.
Por isto, estamos encaminhando um requerimento: pãra que
o Ministro da Agricultum venha a esta Casa. S. Ex' é um Senader
que certamente terá muitas infonnações pam Jl'1'S!ar a esta Casa e
ao País. Que venha ao Plenário ou a uma comissão t&::nica competente, pam que o Senado Federal possa. através das infonnações
do Governo, discutit essa questão, que preocupa toda a Casa e
todo o País.
Se hoover, neste País. uma drástica posição dos agricultores
e dos J<'O(lutores com relação à agricultura, certamente o Govemo
Federal não podeci vir à !"lblico pora ammciar, como tem feito fre.
qüentemente, a gJ2Dde J"'dução e a gJ2Dde safia agricola do País.
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Enca:míDho. Sr. Presidente. este requerimento para que a

Casa possa oUVir o Senador José EduaidO Andrade Vieira, MinisIIO da Agricultnra, sobre a posição que o Govemi> e seu Ministério
piOteudem adotar diante dessa questão em relação à qual todo o
País deseja explicações.
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Pennite V. Ex• um
aparte?

A SRA. .JÚNIA MARISE - Pois não. Ouço, com muito
pru:er, o aparte de V. Ex", nobre Senad<:o: Anl&Jio Carlos Valadan:s.
O Sr. Antonio Carlos Valadares- Nobre~ JÚI>Ía
Marise, parabenizo V. Ex• pelo brilhante pronunciamento que faz
nesta tarde. É uma pena que o tempo lenha sido pequeno para que
a nobre Senadoo! discon-esse sobte assunto tão palpitante, que
emociona grandes regiões do nosso País. Como o tempo de V. Ex•
está esgotado e o Presidente já me chamou a atenção, interroD!!»

rei o meu aparte..
ASRA.JÚNIAMARISE- Nol:e&mdar,agmdeçoa v.&-.
· Concluindo, Sr.· PIOsideote, o nosso Requemnenfu visa,
principalmente neste momento em que acabamos de assistir às maDi!estações de indignação, de protesto per parte dos agricultores
de todo o País, obter infqnnações do Governo com relação à deci539 e à posição que tomiiiá diante da questão da agricultnra.

.
Durante o discurso da Sr' Júnia Marise. o Sr.
Renan Calkiros. 2° &cretário, deixa a cadeira da~
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Passamos à lista de
oradores.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. Presidente, peço a palavm como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a paiaVDl
ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares, como Uder, por cin-

co minutos. .

-

-

--

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- (PP-SE.
Como !ider. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenre, Sn e SIS.
Senadores. faço uma COlDllDicação à Casa e, aO niesmO tetopo. Uni
agra<lecimento aos nobre Colegas que, per indicação da liderança
do nosso Partido, me e<colhe;am paot integrar a pomissilo Representativa do Congresso NacionaL Como membro durante o reees·
so, tive a oportmtidade de renunciar a essa in<tic3ção - pam mim
muito honrosa - e de pedir escusas ao Senado Fedetal por tê-lo feito. Renunciei à indicação em face de eu ter perdido o meu
recesso. Compareci dutante tres semanas cooserutivas a esta Casa.
e as reuniões não tiveram êxito: não houve o quorum legal exigido para a decisão das matérias em pauta.
Encaminhei. na última semana do recesso, a segninte comunicação ao Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney, fazendo questão de levá-la •? conhecimento de todos, e, mais
uma vez. agra4ecer a indicação.

"Sr. Presidente:
Designado pelo meu Partido (PP) e eleito pelo
Senado Federal para integrar a Comissão Representativa
do Coogresso Nacional, criada de acordo com o previsto
no § 4" do art. 58 da Constituição Federal, e tendo em
vista que a meszua, neste xecesso parlamentar, não vem
cumprindo seu real objetivo, pois, apesar da existência
de matérias em pauta da maior relevância, atê a presellle
data não conseguiu atingir o quol'UDl regimental para
apreciá-las, o que revela total desinreresse da maioria de

seus membros em fazê-la funcionar. venho apreseDtar a
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V. Ex•, na qualidade de membro titular da referida Comissão, ã. minha renúncia emcaxáter irrevogável''

Neste ensejo, apresento a V. Ex• os protestos de estima e
apreço.
Sr. Presidente, diante do fato COIJCreto, apesar de a nossa
Carta Magna prever o funcionamento do Congresso atrav6s desta
ComissãO., a meSma não vem funcionando nem tampouco cumprindo suas f'm•lidades. Melhoc seria, diante dos prop6sitos sadios
de V. Ex• e do Presidente da Câmara dos Deputados, Luís Eduar-

do l\tfaga]hães, que a nossa Ccmstituição sofresse uma exclusão em
um dos seus dispositivos, justamenre o § 4° do art. 58 da Constib.lição Federal, uma vez que não há nenhum interesse em que, dnrnnte o recesso, Senadores e Deputados se rellnam para apreciaçã...
de matérias lmpa:tantes, como o requerimento que apoesentamos
para o coDhecimento da Casa pam que fosse coovoca.do o Sr. Ministro da Fazenda Pedro Maian. a funde que S. Ex• viesse nos explicar, a Senadores e Deputados que compúubamos aquela Comissão, os motivos reais das demissões voluntárias ammciadas e
depois concretizadas pelo Banco do Btasil, e que, até agoi2, nenhuma autoridade pública do Govemo Federal. do Mmistro ao
Presidente do Banco do Brasil, voio à Nação para explicar os mo-

tivos reais desse procedimento.
&a o que tinha a dizer, Sr. Presidente, enfatizando o meu
agradecimento, penhorado aos colegas que me .elegeram. para
membro desta Comissão e ao meu Partido, representado pelo gr.mde Líder, Senador Bemudo Cab<al.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Damos prosseguimento à lista de oradores.
Concedo a palavr.> ao nobre Senador Mauro Miranda, que

tem 20 minutos pan. o seu pronunciamento.
O SR. MÀURO MIRANDA (PMDB.OO. Pronuncia o seguinte .discurso. Sem revisão do orndor.) - Sr. Presidenre, SI"s e
SIS. Senadores, o Senado ~ República reinicia hoje os seus trabalhos legislativos sob a égide do respeito que conquistou no prinaciro semestre. Foi um período-de tiabalb.o intenso, oom a presença
maciça dos Srs. Senadores em Plenário e nas Comissões. Jamais •
forun votadas tan1as matérias sem perda do objetivo de sua análise aattada. E esse saldo, altamenre favorável, vem sendo recompensado pelo recoiiliecimenlo popular. Esta é a impressão O'Je recolhi em visita a muitos dos Mmicipios goian05 e em ccaw.o ~
pessoas simples e com cidadãos bem informados. Por isso, crek
ser dever de todos nós, Parlamentares, zelar par.1 que essa imagem
seja preservada. É importante que a credibilidade adquirida não retrate apenas um momento, mas signifique a etapa inicial de uma
nova vocação do Co!)gresso.
A grnnde oonstatação é de que estamos no rumo certo das
instituições solidamente postadas pemnte o povo. Mas é jm)Ciso
a\'1U!Çar na âireção da independência, da agilidade e do aprimommeDIO de nossas rotinas. Tenho fundadas esperanças nos resultados da reforma que vem sendo condenada pelo Senador Reoan
Calheiros. E a.liroento a expectativa de que teremos um segundo
semestre rioo de cooquistas pai3 a melhoria da qualidade de vida
dos brnsileiros. O ciclo das refannas oonstitucionaís alcançoo espaços impe<tallles no primeiro semestre sob a liderança do ~
dente Fernando Henrique Cardoso e com a colaboração patrióbca
dos Partidos que lhe dão susreotação polltica. As vias para o desenvolvimento econ8micos e social do País ganharam novos sinais

de iJ.nminação para a clrru1ação do progresso. denubando ban'eira
anacrôDicas que bloqueavam nossos grandes potenciais de aesci-
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mento. O povo COJ:npieelldeu e apoiou, mas sabe que essa obra

mmciamento de autoridades do meio econômico afzriiiãiido que.

tem que ser ccmpleta.da com outras decisões COiajosas.
Estamos no liminar de novos e grandes desafios. As reformas do Estado, da Previdência e do sistema tributário vão exigir

""'!"ánto o Primeiro Mundo, no regime de estabilidade. os juros
reaiS são de 2% ao ano, trouxemos para o País capitais. -praticamente 4 bilhões de reais no mês de julho, pagando 25 a 30% de jlros reais ao ano. Em resumo, Senador Mauro Miranda, o que estamos pagando aqui, ao ano, 6 o que o Primeiro Mundo - Estados
Unidos, Alemauba- paga em cincó, seis, dez anos. Enll!o, esse capital especulativo, em relação ao qual sempre fui e continuo sendo ·
contra, pc<que não gera nada, não tiaz nada de produtivo - é um
capital volátil, é um capital, como fala o Senador Esperidião
Amin, de motel, ebega uma hcn, duas, três e vai embor.L Esse capital é nocivo para a economia do nosso País, e V. Ex• traz a notícia, neste momento., neste primeiro dia de debate. de CO'"Pmicação
com os colegas, que esse capital não é útil para n6s, que é nocivo~
não tem que aportar aqui em nosso PaiS porque s6 vem-para sugar
a economia. Ontem. dando uma emrevista ao O Estado de S.
Paulo, perguntaiam-me: Senador, V. Ex" considera que o CMF sei qual a nomenclalura, a defmiçãç nova desse impasto- é importante para o País? Eu falei que não, que o País tem que eleger prioridades, e este País que acompanhamos. gostamos e amamos tem
que partir para uma refonna tributária séria, honesta. E qual a conclusão a que chegamos? Em 1992, a chamada recefta adminislr.lda
do Tesouro Nacional chegou a US$32 bilhões. E outem, em entrevista a uma rep6rter de O Estado de S. Paulo, dei infounações
credenciadas, sérias de que o Govemo anecadou, de ialleim a
maio de 1995. tudo aquilo que foi anecadado em 1992 QUer dizer. em cinco meses de 1995~ a receita ttibutária da União chegoo
a R$36 bilhões. Se fOilDOS IIaUSformar isso em dólares, foi superior à receita, em dólares, de 1992. Enll!o, o que temos que ter é
gerenciamento de receita. distn'buição r.lcional e prioritária de receita, para que possamos v!abili= este Pafs. Enquanto buscarmos
soluções paliativas em todo fmal 01.1 meio de ano, novos tributos,
novas fontes de receita para. viabilizar o Estado, não vamos: viabilizar o conceito de.receitas tn'butárias riacionais. QUero parabenizar
V. Ex" e dizer que estou prepallUldo um pronunciamento exatamente.para retroagir a 1985, colocando aquela tese de que o BI>Sil
precisa de uma refotma tributária pam se viabili=. para amortizar

muito trabalho, capacidade de diálogo e exaustivas negociações
para colocar o País em posição de destlque no próximo milêcio,
denll'O de periodo enrtlssimo nos próximos cincó anóS.-A reorgauização partidária é ouiia responsabilidade a ser enfrentada no
coo.jmto de mudanças políticas que a Nação exige, dentro do amplo objelivo de estabelecer representações doutrinárias estáveis;
defmidas e fortes. Não há mais como adiar o fim do prolongado
periodo do faz-de-conta que ccmpromete a nitidez das caporações políticas, despojadas de perfil pelas sucessivas maquinações de
intexesses. O jogo de conveniências deve ser substituído pa novas
formas de identidade que sejam amaradas aos vínculos de pensamento. A melba.ia qualitativa do ambiente políticO imlsileiro é um
fato pela rerupernção da respeitabilidade do Congresso, e 055\l realidade cria condições fortemente positivas pam a reordenação de
nossa:s instituições parti~ Reeleição em todos Ol níveis e outros tema.s pol.êmioos, ~io, devem ser tratados sem tabus 011 pre-

e

conceitos.
- Num grande esf<XÇO de busca de siDlon!a com os 3l1Seios

PQI'llares, há questões menos polêmicas que devem ocupar a pauta de peeocupações do Senado e do Cougresso. Creio que um bom
exemplo o C6digo Nacional de Ttâmilo, assunto que OCUpOU as
minhas atenções no primeiro semestre. O mímero de vftimas mul~
tiplica-se em propocçio geométrica, e as esta:tísticas, mostradaS
diariamente pela imprensa, são assustadoias. Trata-se de uma lei
cuja aprovação não pode tatdar.
Outra questão relevante é a da agricultwa. onde uma crise
de dimensão inédita na bistéria do Pals vamo espetallça5 e já jlstifica o temor de desabastecimento no próximo ano, com ameaças
COilCletas sobre o equih'brio do Plano Real. Creio se. dever do
Congresso Nacional fiXar seus olhos sobre essa crise e suas reper-

e

cussões, mantendo-se atuante na defesa do setor e no prosseguimento das negociações com o Governo. A prática de juros eleva-

dos está na origem do ambiente de crise, que contracena com a estabilidade da moeda. Coloco-me entre os que pretendem lutar para
a etm,;nação de resis~cias que estio levando a gr.mde família
btasileira ao desespero.
O Sr. João RodJa - Nobre Senador, pennit.e-me V. Ex"

umaparte?
·
O SR. MAURO MIRANDA - Com todo o prazer, Senador João Rocha.
·
.
O Sr. João Roeba - Nobre S~ Mauro Miranda, voo
apartei-lo devido a importância do pmuune;am...to que faz V.
Ex•. Entendemos que, realmente, o BtaSil vive o mom.ento da verdade e da tnmspai€ncia. E. como representantes de um Poder, temos o compromisso e a respOnsabilidade de nos posicionarmos
disDte da Nação brasileira no que diz respeito ao nosso pensamento e também do nosso anseio com relação à atividade produtiva
do País. V. Ex", competentemente, chegou ao âmago da verdade e
da realidade que vivemos. Acn:dito que o meu Estado de Tocantins, Goiás, e parte da Região Centro-Oeste sofrem restrições nesse momento em que se tenta castiar essas atividades paia a viabilização do plano de estabilização da economia do nosso Pafs, a agricultma e a pecuária. Parabenizo V. Ex" que, no segundo dia em
que vobamos a discutir os problemas do País, IIaZ duas questões
importantes para =em discutidas em pmfimdidade, ou seja, o
desaédito que o agricultor está tendo no pmgr.una agricola do
Pafs e o desaédito que a atividade produtiva es4 tendo no Governo em não poder produzir. Hoje, os jornais do País noticiam pro-

a sua dívida interna, buSCando noVas fontes de fmanciamento intemo. Então. quero apenaS Colocar para V. Ex.• que, em 1992. areceita tn'butária da União foi de US$32 bilhões; em 1994, ela pas-seu para US$64 bilhões. Cresceu exatamente. em números: reais,
nominais, lOOo/ó. E este ano, de 1995, o cxçamento foi totalmente
sacrificado, todos os recunios ocçamentários f = contingenciados. O meu Estado, o Tocantins, tinha uma projeção de tiansferências da União de US$62 bilhões; não deve passar de 27 bilhões. A
receita prevista, a receita alocada e o OJ:çamento vão crescer no
mínimo 30%. A minha pergnnta é a seguinte: pam onde está indo
esse excesso de arrecadação? Para onde está indo o que o Goyerno
está an-ecadando? Sq quero fazer esse refOIÇO, de pleonasmo, um
refotÇO de expres~ a V. Ex•, porque temos: que saber para onde
estão indo os recursos. para onde está indo a receita do Estado~
para oude está indo a receita do Governo, porque até o mês de
maio a mecadação administrada da Receita Federal ebegoo exalamente a US$38 bilhões, o que dá mals ou menos R$36 bilhões.
Pergunto: oude está. meu Deus? O que temos que fazer para reduzir a dívida imema. e deixar de enriquecer os banqueiros, esses que
sempre ganbar.un? Defendo essa tese hã mais de 20 anos, na crise,

na recessão, em todos os momentos. estamos vendo hoje que enquanto a atividade empresarial, que emprega, é produtiva, tem rentabilidade de 2%, 3%, o sistema fmanceiro conti:nua ganhando
12%, 13%, 14%, para exeteer o papel de repassador, não de investidor, porque não aplica na atividade produtiva, faz captação do di-

nheiro, e~ta..na ponta final. que é o Estado, que é o Govemo,
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e o Govemo somos todoo nós, !56 Dillhões de brasileiros. Obrigado a V. Ex.. e me desculpe pelo alongameDlO da minha maneira de
expressar.
O SR- MAURO MIRANDA- Eu é que agr.tdeço a V. Ex•
pelas colocações tão bem postas, feitas com todo esse enhlsiasmo
quedevetertodoSelladoccujoPaíspassa pocprobll:mas tão graves.
Prosseguindo, Sr. Presidente, é imper.ltivo romper a oontradição e o dilema em que coexistem, 110 mesmo tempo, moeda
forte e moeda inacessível, pelos seus elevados custos.
São estas as pondetações que gostaria de levar à "'flexão
do meus pares, nesta reabertura dos trahalhos legislativos.

Em o que tinha a diur, Sr. PresideD!e.
O SR- PRESIDENI'E (José Saruey) - Concedo a palavra
ao Senada: Roberto Freire pata uma comunicação mgente, por
cinco minutos.
O SR- ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pa:ra mna oolllDDi- .
cação) - S& Presidente, SI's e Srs. Senadores, depois de vários
anos
mais OOblpleto esqileeimento, feli1mente a iioção de planejamento econômico, ainda que teo.uameme. voha a ter hlgar no
Governo e na sociedade como necessária à saída da crise. E isto é
fimd•menlal, principalmente J?O!tlUe no processo de globolização
não·se pode ter unicamente no me=do o Wmido< da economia.
Além do mais, em um país como o nosso, de graves desequ.ihõrios
regionais 'e sociais, a'iDl:ervenção do Estado como instituição reguladaa é imprescindiveL
No caso de Pernambuco, o planejamento voltou. com toda
ênfase, a presidir as ações do Govemo. Nesse sentido, estamos
preparados para ""PQUder rapidamente ao Ministro José Sem. que
solicitou recentemente de PCilJ8DIOOco um projeto de desenvolvimento. E ao Presidente da República, quando disse, por sua vez,
da neceasidade até mesmo de uma n:engeaharia na gesUo gover-

no

namental.
Temos ,claro o que queremos pan. o nosso Estado. No desenvolvimento econômico não pretendemos assentar nossa esua.tégia apenas no lllrlsmo, como propalam alguDS setoms de Governo
FederaL Mas sim, aliado a esse e a outros projetas esuuturadores,
coosolidar eixos dinâmicos como o Petroquimico. DO litoral, e o
ca:redor de expenação que cortaria~ estado do sertão a Suape.
A lnta pela ref"maria
ao en<001ro dã cOnsolidação do
eixo pelroquímieo do Nordeste oriental, indo. da Bahia ao Rio

vem

Grazule do Norte e apresentando cooexões importantes e p o - lidades para alavancar o desenvolvimento eqonômico não apenas
do nosso estado, mas do próprio País.
O conedor de exportação passaria pela xecuperação da hidrovia do São Fr.mcisco, e do Porto de Pettolina; pelo tét-mino da
Ferrovia TransnonlestiDa, com a consttução dos IIedlos SalgueiroPetrolina e Salgueiro-Ai-aripe, e a n:cuperação do trecho Salguei~uape; e exigiria inveslimentos nooessários para o Porto de
Suape, indusiye com a c:onstiUção do terminal gtineleiro que teria
profimdo impacto na interligação ágil das regiõeo Centro-Oeste,
Nordeste e Sudeste.
Outros eixos têm sido pensados e citamos oS estudoS das
bacias hidrográficas e suas conexões eoonômicas com ênfase para
o Vale do Jpojuca e do Capilíaribe.
Nessa estratégia de deseuvolvimento, não podemos esquecer o projeto que trata da n:estruturação da zona da mata, envolvendo progr.tmaS de diversificação de culb1ras, de assentamentos e
mama agrária, saneomeo.to e mcionalização do industrial
sucroalcooleiro, melo ambiente, além de intervenções para enli:=tar o grave quadro social da IOgilio.
·-

Agosto de 1995

Parte integrante dessa esuatégia é a defioição de 2S pólos
de desenvolvimento que articulados aos projeros estruturadotes
mencionados dado dinqm;snro à economia estadual. E dentro elesses pólos de des<nvolvimmlo de base local eti<Xllllm-se o do amripe
pernambucano. solxe o qual prerendemos discoaerum pouco mais.
A região do Amipe é compesta pelos municípios de Anlzipina. Bodoc6., Exu, Granito, Ipubi, Moirelâucfia, Ourl<:ori, Trindade e Santa Cruz, eom uma área de 12 mil Km-, em pleno Sertão
Cell!m1 Nonlestino, cobrindo apmximadameme 12% do Extado.
Sua população, estimada em 1993, é de ceroa de 260 mil habitantes, 97 mil vivendo na zona urbana e o ""taote, cerca de !56 mil,
na :ronaruml.
Com um setor agócola baseado em poooos produtos como a
mandioca, milho, feijão e algodão, teve seu espaço e importância
eoon&nica diminaídos nas últimas décadas em virtude de secas e,
inclnsive, de p:agas como a do bicudo no caso do algodão.

Exoetuadas as a1ividades vinculadas à gipsila, possui um ~
tor induSIIW pequeno, diria quase inexistente, pois <Xmtituldo de
algumas UDidades alimen~cias, pciucas texteis, algumas cerâmicas
e uma fábrica de óleo de mamona desalivada.
O pólo gesseiro SUQliu como a !'<inciplll. altcmativa para o
desenvolvimento da tegião.. Com uma teseiVa superior a 200 mi·
lbões de toneladas de gipsita, abriga hoje am:a de 200 e~,
entm minera.doras, calcinadores e fabricm::tes de artefatos.. É responsável per 90% da produção brasileira. Segundo pesquisas, gera
cerot de 3.000 empregos <limos e pennitiu o surgimento de um
paxque fabril de suporte oonstituldo de of"!cim elétrieas, mccâiiias, metalúrgicas e senalherias, além da especialização do coml!:r-

ciolocal
O clesenvolvimenlo do pólo gesseiro vem, gradativamentc,
contribuindo pam o aumento da oferta de empregos diretos e indiretos e da :renda na região.
A gipsita, que na db:a.da de 70 era voltada exchlsivamente
para a índústria de cimento, diversif'!COU-se no seu consumo e hoje
~ utilizada na construção Çivil, na industrialização de cerâmica, na
fabricação de produtos para ortopedia e ortoclontia, como caxgas
industriais e ainda. como corrêtivo de solo. entre rutros..

Esse esil>rço de ampliação de me=dos tem sido acompanhado por uma COilSiante busca de modemi.,ção tecno16gica. Há
preocupação quanto à aquisição de novos equipamentos, ao controle de poluição ambiental, à substituição da lenha como fome
enetgética pelo gás. Ao mesmo tempo assistimos ao fortalecimento da organização dos empresários e ao início de uma melhor articulação dos trabaDJadores.
Este esf""" da n:gião tem sido acompanhado de um tnbalbo do Govemo do Est.adoquc concretamente vem xealizmdo ações pera a melhoria das vias de acesso e escoamento dos produtos
do Alm:ipe, na elahoiação de nomw.s técnicas para o uso do gesso,
no apoio à infOII!laçio mercado16gica e tecnol6gi<:a, entre outros.
No entan!O, dif'JCU!dades adicionais são observadas.
N""ao s6 o gesso químico passou a ser um cc::nca:rente impodante nos estados ~ mas também r:<liiii!Ça-se a notar, oom a abertum da economia, forte competição da gipsila importada.

A gipsita da Espanha chega a Santos e Tubuio a um piOÇO

inferio< ao do produto pernambucano. N'"ao por custos de produção
mais elevados, mas pela auoênela de inf:m-estrob1ra de transporte
hidroviório e fcnuviário que pressiol!a o custo do frete e dif'JCUha
Õescoamento.

·
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· Julgamos neressmo o processo de abertma da econcmia
brasileiJ:a. Enlretanto, ele tem que se realizar viabilizando interesses nacionais e com políticas que protejam setores relevaDtes da
nossa economia e. principalmente, aqueles que possam ter impactos nas regiões recouhecidameDle deprimidas.
É incompreensível que o gesso importado pague uma aliquota de 4% e-anto os equipamentos fundamentais para a modemização do Pólo do Araripe sejam oo=dos em 19%. Isso é
inadmissível e não pode continuar. O tratamento dado à indóstria

autcm.obilística. a nosso ver coaeto, demonstra politicamente que
é passivei
à medidas protecimistas quando na defesa de
indllstria aqui sediadas e que gmm emprego c renda- No caso da
gipsita, enquanto não superarmos os problemas estrutmais que
apontamos e não tivemws a conclusão da adutora do oeste, se im-

=

põe politicas de proteção e, entze elas, citamos a alteração de allquotas.
Nunca é demais =saltar que o preço do minério na região
pro<hltoJ:a do Araripe,é inferior ao importlldo, ficand<> a defasagem

de preço em rutros men:adós por conta do custo do tiansporte.
N""ao estamos pedindo favores oo tiatameDio assistencialista,
mas sim, uma politica tarifária que garanta oompetitividade a um
setor que demonstra =Dpeténcia, .,..mo enfrentando os probleuias gerados pela falta de uma infra-estrutwa adequada que cano
sabemos ·não é s6 de responsabilidade do governo estadual. mas
priDcipalmente do Govemo Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Emandes Amorim. Comunico a V. Exa. de que
cfupõe de vinte minutos.
O SR. ERNANDES AMOR1111 (POT-RO. Pronuncia o seguinte clisc:mw. Sem revisão do OJ:1ldor,) - Sr. Presidente, SI"s e

SIS. Senadores, é com muita satisfação que voltamos a esta Casa.
de cabeça etguida. com voDlade de trabalhar e pedindo a Deus que
nos dê apoio, 'saúde e coragem para enfrentamJos este segundo perinde de trabalho do ano.
. Sr. Presidente, nesta oportunidade desejamos fazer um pronunciamento contra a equipe econômica do Govemo Femando
Henrique Cardoso.
Trata-se de um probiéma ~ DOSSO Estàdo, relacionado a
um Mtmicípio que poocoo dos Senadores conheçem, o de Guajaiá"Mirim, que faz divisa COIIl a Bolívia. Próximo a esse Mmücípio,
do outro lado da fronteira, existe a cidade ~ Guaiará.. que possui
um centro comercial de produtos importados, onde a popubçio
brasileira vem há muito tempo CO!Ilpl'mdo mercadorlas. sem deixar néDhum dividendo para o nosso País. E criou-se ~ zona de
livre oométcio em Guajará-Mirim, Rond&ria, entre outms sete recém-eriadas..
É desesperndora a siluaçi.o do importado< de Gua~-Mi
rim que acxecijtou nas promessas~do Governo e investiu na Áiea de
Livre Cométcio ali implantada. E critica a situ~ do importador
de Guajará-Mirim, que agoniza, pagando juros escoxcllantes aos
bancos e taxas adicionais aos armazéDs alfandegados da SUFRAMA, por falta de cotas, enquamo vê a sua clieDlela passar a se
abastecer junto ao comércio boliviano, do ootro lado do rio.
É desastrosa e iiresponsável a falta de visão de algumas autoridacles governamenlais que, na Amazâ:üa imensa, enxergam
apenas a Zona Franca de Manaus como zona de livie comércio.
É injlsta e desc<ibida a forma cliscriminat6ii COmo vem
sendo t.tatada pelas autoridades da área ecanômica ~Área de LiVre
Cométcio de Guajará-Mirim.
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Essa visão caolha e essa insensibilidade crônica fazem com
que o Brasil com. o risco de inviabilizar a sua mais atuante ponta-

de-lança em.direção aos portos do Pacifioo. Um sonho que ruscamos hi tantos anos e que hoje se toma possível deDlro da convivência pacff'ICa que as relações oometciais permitem, com todo o
· m;peito à soberania dos nossos vizinhos bolivianos. Uma saída
para o mar, um sooho de redenção para essa parte da Amazaaia
brasileira, tão perto do Oceano Pacífico e Ião distante dos portos
do Ooeano Atlântico.
E, apesar das distâncias e do Ôlllls que isto acaireta nas suas
trocas comerciais. o Brasil parece preferir que as nossas riquezas
pm:omun um longo caminho da inacionalldade e da falta de visão, atrelado ao Atlântico. arranhando o mar. como se s6 o Atlântico existisse.
Há muito tempo a AmazllDia sonha com uma salda para o
Ooeano Pacifico. Um sonho que não está sendo levado a sério,
pois o Brasil parece estar disposto ,a levar à falência a Área de Livre Cométcio de Guajar.í-Mirim. uma das mais impoitantes Jli'O'
messas de- acesso inteligente aos portos do Pacífico. Gua:jm:á-Mirim
pode se tomar a poda lnsileim que se ahe paza Arica, Antofagasta,
Puno e !quique, no Cille, mas, no lllOIIl<I1IO, não vive esse sooho.
Guajará- Mirim vive hoje um verdadeiro pesadelo!
O pesadelo de uma classe ClllptOS8rial que investiu pesado
em ins~ e m aquisição de m=adorias diretamente do. fornecedor estra:Dgeiro,. mas não vê como movimentar o seu negócio,
pois o Ministério do PlanejameDlO e Orçamento destinou-lhe uma
cota iiris6ria, uma pm:eia insignificante denlro da já insignificante
.pm:ela que se abriu pazaas importações da Amaziloia como um todo.
É P=;so que se _faça urgOntemeDle uma reavaliação das
cotas de importaçio da Area de Livre Cométcio de Guajaiá-Mirim. bem oomo seus critérios de djstribuiçio, sob pena de grave e
profunda crise sqcia1 naquela região, ameaçada ag<Xa pelo famasma da recessão e do desemprego, por conta de uma divisão injusta
das ootas destinadas à área de atuação da Snfr.una,
· Pareoe que o nosso destinç é ser tinmizados pelos tentáculos de Mmaus~ cuja maiOr competência tem sido a de conseguir
que se identifique Mamns Com a Amazônia como se a imensa e
vastíssima Região .Amazôoica coubesse inteüioha dentro dos es- ...
tzeitos !hnites da Zona F'Ianca de Manans. É preciso que o Brasil
saiba que a Amazônia é mujto maior que Manaus. O Brasil pt1>Cisa
saber que, uo Estado de Rondônia, existe uma porta aberta que
precisa ser utilizada e que nos dará. o acesso tão S01Jhado aos portos do Pacifico.
E digo mais, Sr. Presidente: em Guajaiá-miiim, em que se
tem essa briga toda pela saída do Pacífioo, já existe essa estrada
OODStrulda. O que faita é melhor.l-la, para que se saia do Brasil
através de Rondônia; se vá até o porto de Arica e de lá se saia para
o Pacifico, a f'nn de se levar toda a produção das regiões Norte e
Centro-Oeste.
O Sr. Ademir Alldrade - Penuite-me V. Ex' um aparte,
nolxe Senado< Emandes Amorim?
O SR. ERNANDES AMORIM - Concedo o aparte a V.
Ex', nolxe Senador Ademir Alldrade.
O Sr. Ademir Alldrade - Senador Emandes Amorim, gostaria de parabenizar V. Ex', poxque tive a oportucidade de conhecer_ Guajuá-mirim e ouvir a :reivindicação do povo daquela região,
inclusive dos empresários, e lamento profundamente que o Govertão insensível a tamanhos apelos. Acreditava que a reivindicação que V. Ex' traz a esta Casa já havia sido solucionada,
porque ela não é de agora. Estivemos Já. salvo engano, em maio.

no-esteja
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deste ano; essa reivindicação foi lançada pelo próprio Goveroador
do Estado de Ronddnia, apoiada por toda a sua bancada parlamentar, por todos os Senadores e Deputados Federais representantes
do Estado, e, de certa fonm. aceita por toda a bancada parlamentar da Amazônia. tendo sido. inclusive. um dos pontos da xeivindieação encaminhada em audiência ao Pn:sidente da República,
quando lá estivemos, """"\de 70 Deputados Federais e, talvez, 20
Senador.s dessa Região. E lamentável que o Govemo gão tenha
tido sensibilidade paxa resolver um problema tio pequeno, que seria o de fazer uma distnbuição mais. j.lsta da cota.. permitindo. conseqüentemente, um desenvolvimento maicr daquela. região, um
desenvolvimento na nossa fronteira - que é imp:m.ante para nós:- e
não teoha tido a sensibilidade de melhoru, inclusive, a situação do
transporte. Há dois fatos graves: o abandono em função do transporte e a dificuldade devido a cota de imp<>rtação. que está extre-

mamente restrita para as necessidades daregilo. De ÍOIIDa que me
solidarizo com V. Ex', lamentando profundamente a iDsensibilidade do Governo Federal diaute desse problcma e espero que a sua
manifestação e a nossa eonttibuam paxa chamar • atei1ção das pessoas que exercem o cargo executivo neste País. Mais ain~ que
os Parlamentares da Amazônia. de uma maneiia geral, percebam a permanente indiferença. a permanente desconsideração
qu_etem tido o Poder Executivo para com a nossa Região e saibam Se somar no interesse comum de todos n6s. Essa é uma necessidade" do seu Estado. O nosso Estado passa por necessidades e
cada vez defendo aqui, com mais &lfase, a import§ncia de todos DÓS
nos unirmos e agiimos - se necessário, até radicalmente - no sentido
de fazer com que o PresideDte da Replblica se l...W... de que a Amazônia existe e ~e precisa se desenvolver. Muito olrigado, Sr. Semdo<.
O SR. ERNANDES AMORIM - Nobre Senador, agradeço o seu aparte e o incot.'pC!'O ao meu prommciamento. Na realida-

de, faz-se necessário xealmente que a Bancada da Amazônia se
una em torno das reivindicações da Região Ncate, que está abandonada e totalmente sem apoio, pois rudo o que se solicita. seja na
questão de m:upetação de estiada, apoio à agricullma, ou qualquer outro apoio, é jogado para escanteio.

A sr- Júnia Marise ~ Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ERNANDES AMORIM- Pois não, nobre Senadora Júnia Marise.
A Sr' Júnia Marise- Senador Emandes Amorim, acompanho atentamente OprODDnciamento de V, Ex• que chega a ser um
grito em favor de uma das Regiões que certamente,. ao longo dos
anos, vem sendo sistematicamente aban~ pelos nossos governos. E é importante Iiotarneste momento- e V. Ex.• que conhece tão bem as peculiaridades do seu Estado • de toda a região
Amazônica - que essa é uma região considerada hoje, priDcipalmeme fora das fronteiras do nosso País, como uma das mais ricas
do mundo. Então. vendo o seu apelo, pontuando as prioridades
dessa região e procurando sensibilizar as autoridades diaute das
questões extremamente relevantés em favor daquela população,
quero c:umpriinentá-lo porque certamente eSse prormnciamento
terá eco. em virtude da responsabilidade. da seriedade e da consistência com que V. Ex• direciona o seu prommciamenlo. apontando
para o Govemo. para as autoridades, quanto à necessidade de
olhar para aquela região; mas, certamente, olhando com os olhos
da seriedade e procurando efelivamente fazer as coneções que devem ser feitas paxa melhoru a situação de toda aquela região. E é
por isse que quero deixar aqui meus cumprimentos a V. Ex.•. Certamente o povo do seu Estado, que o fez Senador, e de toda aquela'
região estará aplaudindo essa manifestação, esse grito"""' que V.
Ex' expõe hoje as feridas, as difiCUldades e os problemas do seu
Estado e de toda a Região,
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O SR. ERNANDES AMORIM- Agradeço o aparte de V.
Ex' e ao povo da Região Norte.
O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. ERNANDES AMORIM - Coocedo o aparte a V.

Ex', meu grande Lider.
O Sr. Bernardo Cabral- Senador Emandes Amorim, V.

Ex• aboida a solidariedade da Região Norte no momento em que
estoU lendo a carta de um batalbador da Zona Fianca de Manaus,
Dr. Raimundo Figue~ qtie começa com o seguinte texto: "Mais
uma vez, a Zona Franca de Manaus está na berl.inda. Desta vez,
porêm, ilmeaç>ndo uma situação n:cbeada de quebadeiru, de
fuga, de fome e de violência." A coincidência com que V. Ex• analisa o descaso com o qual se IIata a Região Norte é absolutamellle
oportuna. Diiei melhor, alêm de oportuDa, cbama a atenção do Se-

nado no sentido de que o Norte está abandonado e entiegue a sua
própria sorte, como se fosse um enteado desta Nação. esquecidos
aqueles que, no passado? lutavam com a frase que cfizia ser melhor
integrar a Amazônia paxa não ter de entregá-la mais adiante. Quero dizer em meu nome? neste aparte, que me solidarizo com o discurso de V .. Ex• na esteira de qué cada vez mais os repxesentantes
do Norte, do Nonleste e também do Cenlro-Oeste devemos nos
wtir em tomo do ideal comum, independente de qualquer coootação político-partidária, paxa aizer que estamos presentes.
O SR. ERNANDES AMORIM - Agradeço o aparte do
no'b:e Senador Bemaido Cabtal, ao mesmo tempo em c:ple ouço o
aparte do nobre Senador Jeffemon Pêres.
O Sr. Jelferson Péres ~ Senador Ernandes Amorim, estoo
âcompanhando o seu discurso e V. Ex• pode estar certo da solidariedade, em primeiro plano, da Bancada do A rnazoo.as, porque o
que fiZeiaDJ. com a Zona Franca agota 9 principalmeDte com o nosso distrito industrial. foi uma violência sem tamanho e desnecessária. Desnecessária' porque exigiria muito tempo demonstrar como
esse ccntingenciamento foi absolutamente imllil e ameaça provocar um desastre sem tamaDho no meu Estado.. Cbeguei oo.tem de
Manaus e quando lá esli\:c:'os dirigentes das empresas me procumnun, alguns extremamente. alarmados porque terão que suspender
as atividades até setembro, mais tardar, devido ao problema de
cota. De forma que V. Ex' tem toda a millha solidariedade, pois penso que é hora, realmente, de a Amazônia se wtir em defesa dos
seus interesses. Muito-obrigado.

o

O SR. ERNANDES AMORIM- Agradeço o aparte de V.

Ex'. Essa situação da .Amazâria é uma cal=idade. A estiada de
Porto Velho a M3naus está interditada há anos, precisando de uma
recupetação no asfalto e está abandona. O Presidente da República
rec:e!ltemente foi a Manaus, fazendo propaganda da Amazôoia, a
fJID. de buscar reazrsos para aplicar no Sul e em out.J;os ~tos do
País e lá chegou proihetendo banco do povo e ta.Dtas outras coisas,
mas nada foi feito na Região Norte.

E essa poda é Guajará-Mirim, onde a implantação de uma
Zona de Livre Comércio em franca expansão vem. sendo ameaçada de inviabilização devido a uma decisão burocrática tomada sem
conhecimento de causa e que limitou as suas cotas de inlplautação
a niveis simplesmente ii:ris6rios.
Não há como desenvolver a região A.mazôDica isolando o
Brasil dos seus vizinhos do coutinente. Se a pteserYação da Amazônia não significa isolamento ou intocabilidade, então é funda'
ntental que se olhe com outros olhos paxa a pequena Guajará-Mirim, única ~área de livre comércio da Amazônia bms&ira com
acesso rodoviário às demais Regiões do Pais, uma das três, das
sete recentemente criadas, que já está ope:t.mdo a pleno vapor.
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Guajará-Mirim 6 a mais promissom das ái1:as re<:entememe
criadas e a única com xeais petspectiv"l' de vida. própria. em que
pese a aluai subordinação a Manaus. E também a única que ~
abastece diretamente nos. portos esttangeiros do Pacífico. dependendo muito pouco, sob este ponto de vista, de Manaus. GuajaráMirim realiza todas as suas opei3ÇÕeS comerciais diretamente com
o exterior, podendo? a médio prazo, vir a operar como entreposto e
tomar·se fomecedoia das ái1:as de livre comércio de Brasiléia/Epitaciolândia e Cruzeiro do SUl. ambas no Acre.
N"aosejustifica,portaDtO,queparaaZOnaFrancadeGuaja-

xá-Mirim o Govemo Fedei:al teriha destinado apenas pouco mais
de 0,34% do total estabelecido para as importações na região.
ou seja, de toda a cota das zonas francas, 0.34% para GuajaráMirim. Isso é um absurdo! Deveriam ter um pouco mais -de
consideração com o nosso Estado. -, em que pese as manifestações, publicadas pela imprensa, de alguns maus puliticoo do
Estado, de que o problema do aumento da cota já estaria resolvido junto à SUFRAMA, fato desmentido, em meu gabinete,
por um dirigente daquela ~uperintendência, que nOs hipotecou
a sua solidariedade e o seu empeubo pessoal junto à área econânica para que seja atendida a reivindicaçiio do puvo de Guajad·Mirime doEstado de Rondônia.
· . Urge, isto sim, que a área econômlca se renda à evidência e A:realidade dos fatos, revogando a lei de descontingenciamenta das cotas, uma vez qoe a liberação dessas cotas significará a independência da economia da Amazônia e a alfOJiia de
Guajará-Mirim.
Estou convicto ainda de que Dão basta 81Jmentar a cota, é
preciso modificar e estabelecer um critério justo para a sua distcibuiçio.
·
Assim como é necessário conceder aos novos empreSários
uma cota uúnima de US$100 mil (cem mil dólares), pois a cota
atual não é SDficiente sequer para a lotação de um contêiner.
Movimetllando hoje US$7 mifuões _em ~ 6 meses,
Guajará-Mirim ultrapassa ouuas áreas de maior porte, como Macapá/Santana, no Amapá. que conseguiu movimentar apenas US$3
milhões. a metade do que se alcançou em uma cidade iSolada 00
interior de Rondônia.
Não 6 fácil entender-se por que motivo Guajará·Mirim solicitou aos Ministérios da área econômica uma cota de US$25 milhões e recebeu âpenas US$7 milhões, enquanto Macapá também
pediu US$25 milhões e ~beu US$24 milhões.
O Sr. Sebastião Rouba - Concede-me V. Ex' um aparte,
Seoador Emandes Amorim?
·
O SR. ERNANDES AMORIM • Pois não; nobre se: ~
nador.
O Sr. Sebastião Rocba. - Quero, nesta oportunidade. associar-me a V. Ex•? primeiro~ nas denúncias que faz com relação à
discriminação que a .Ama.zôoja·· sofre pcc parte das autoridades
econamicas dO País c,. em especial. naquestao da determinação de
cotas para a Zona Franca de Mauaus e as zonas de livre comércio
da nossa região, e unir-me ao apelo de V. Ex• para que nós, da
Amazônia, possamos estabelecer uma ação conjunta para reverter
essa orientação do Governo FederaL Mas quero também apmveitar, Senador Amorim, para <fi= que a zona de livre coméxcio de
Macapá. e Santana.. hoje, é uma realidade e vem se consolidando 3
cada ano. Os três milhões citados por v. Ex• aconl.eceram no primeiro ano de existência da zona de livre comércio. No pimeiro
quadrimestre deste ano, de janeiro • abril, as importações da zona
de livre coméreio de Macapá e Santaaa chegaram. apmximadamente, a sete milbões, e a previsão para o ano de 1995 está em tor~
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no de R$35 mifuões. NãO podemos fiCar brigando, Dão pode pobre
fu:ar brigando com pobre. Vi na impt=;a algumas eDIIl:vistas, do
Senador Odacir Soares inclusive, que Dão se faz presente. e do
Governada: de Rondônia. para contestação, sempre colçJcando o
Amapá como exemplo, dizendo que o Amapá estava com uma
cota superior à de Guajará-Mirim e que isso Dão er.t psti:l. O apelo
que faço a V. Ex• é para que mudemos esse discurso. Não nos
interessa a briga do Amapá com o ~as. do Amapá com
Rondônia, do Amapá com Roraima. E isso~ inclusive, que o
Governo Federal quer. O que nós queremos 6 nos unir. Teubo
certeza. de que a essência do discurso de V. Ex• é a unidade e
não o confronto, embora me sinta na obrigação de fazer essas

colocações com respeito ao meu Estado, já que a população nos
cobra uma. postura, atenção às questões que aqui são colocadas

e que a atinjam. Era isso que queria dizer, sol.idarizando-me com
V. Ex' e colocaudo-me ã disposição para. juntos, tentarmos rever.
ter essa situação.
O SR. ERNANDES AMORIM - Quero <fi= a V. Ex',
Senador. que me referi à progressão, ao salto que se deu em Guajará-Mmm. diferentemente do Amapá. Aliás, o Presidente José
Sarney se colocou à nos.sa disposição. à disposição do povo de
Rondônia para, junto ao Ministro da Fazenda, tentar resolver esse
problema, que 6 de interesse do Estado de S. Ex', do Amapá. da
sua região. Por isto estamos aqui, reivindicando apoio para buscarmos resolver esse problema.
Há um tratamento injJSto que ptecisa ser w:gentemente
carigido, pois Dão é lícito punir-se uma comunidade que sÕube
tão bem responder aos apelos do Govemo, mas se vê hoje fragoro'Samente discriminada na hora de receber desse mesmo Governo o
apoio que dele esperava.
Uma CQ11Dmjdade que vinha experimentando diãs de euforia edeesper.mça e que hoje vê se instalar o caos eodesespem uo
seio de todos aqueles que acreditaram na palavta do Presidente
Fernando Hemique, e desmobilizaram ou comprometeram o seu
patrimllnio para atender aos novos desafws. Uma classe empresaria! que foi capaz de em{!eubar tQdo o seu capital, coustroido às
custas de tantos anos de su,or e de esforço~ para ser agora suxp:een-

dida com a súbita restrição qUe foi imposta ao desezivolvimento de
Guajará-Mirim.
É preciso que tomemos Jrovidéucías urgentes-para que se
reverta esse quadro de injlstiça para com o Estado de Rondônia.
Para tanto, cremos na sensibilidade e no descortino dos Srs.
Ministros da área ecouômica, pois Guajará-Mirim também se bonef"J.Cia das medidas saneadoras que alcançam boje a maioria do
povo brasileiro, mas não quer ser obrigada a pagar injlstamente o

preço de uma recessão localizada e exacexbada, ainda que em
nome do pretenso be;m de todos.
Não esta.Joos: clamarvlo por privilégios. Estamos pedindo às
autoridades hiasileiras que façam justiça, em nome do bom-senso.
a quem já proveU que sempre soube dar respa;:tas concretas todas
as vezes que recebeu do Brasil umdesafro a vencer.
Ela o que tinha a di=, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero comunicar
ao Plenário que, de acordo can a agenda estabelecida para a
Mesa, teremos a primejra. votação da emenda constitucional do gás
canalizado no dia 08 deste ::nês; a da empresa nacional e navega~
ção de cabotagem também no dia 08; e a das telecomUDicações uo
dia lO de agosto.

É a seguinte a agenda estabelecida:
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Previsio de agendamento para o 2' turno, sem emendas, das PECs 29, 32, 33 e 36,
de1995

(Gis éanalizado)
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........
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O SR. PRESIDENTE (José Somey) -
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Conce<lo a palavxa

ao nobre Senador Epita.cio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFEI"ETRA PRONUNCIA
DISCIIRSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Somey)- Gostaria de explicar
ao Plenário? mais uma veZ, que a Mesa. apenas. fica vigilante quanto ao Regimento e ao horário a flDl de estabelecer na Casa justiça
entre todos os Senadores, uma vez que temos uma lista de dezessete Srs. Senadores inscritos. Emho!:a os temas abordados pelos
St1<. Senadores sejam de grande importincia. a Mesa tem que fazer
cumprir o Regimento..
O SR. ADEMIR ANDRADE -Sr. PresideDte, peço a palavra como Uder.
O SR. PRESIDENTE (José Somey) - V. Ex~ tem a palavra. pam uma cormmicação de Liderança. por cinco minutos• .
. O SR.ADEMIRANDRADE (PSB-PA. Para umaoolllWiicaçio de Lidetança. Sem ,;..isão do orador.)- Muitõobrigado. Sr.
Presidente. Gostaria de registrar um fato extremamente interessante sobre o debate que se faz aqui hoje, nesta tarde, iniciado pelo
Senador Epitacio Cafete;ra.
. · . Parece-me que todos os políticos, todos os Senadores se associam às colocações do Senador Epltacio Cafeteira poltJile compreendeoi. acreditam e gostariam de ver mudada essa simaçio do

Banco do Brasil S:rs. Senadores, nesse ponto eu me

pergumo:

o

que fazemos aqui nesta Casa principalmente quando os Parlamentares do Partido do Governo percebem os seus erros e a sua atuação inccneta e não conseguem modificar sua fODDa de agit?
V. Ex•, nobre Senador Epitacio Cafeteira. tem toda a ,..
zão. Os eiroS havidos DO Banco do Brnsil. não dos seus funciooá.rios, mas sim da Superinteodénoia, de interfet&.cias políticas, 00:.
teJmiDaram que a instituição não adctasse as regras normais de
men:ado, f"IZesse <:mpiéstimos ahsunlos que geraram a inadimplência de hoje e a situação dificil em que ele hoje se encootra.
A Direção do Banco adotou uma política que vem desde à
época do Govemo Collor. a de Iíquidar o funcionalismu póblioo e
tudo aquilo que pertence ao Estado.
-·
P"""'bemos que o Banco do Bruil está fecl!ando agências

no interior. em regiões ·de Jm?dução .agrícola e fl!lde Dão existe ne-nhuma outra agência bancária e sua presença. por isso mesmo. é
absolutamente fiinda.mental
Chamo a atenção de V. Ex~ pan este falo, pam que aqueles
<jl!e estão do lado do Governo, que perteDcep1 aos Partidos que o
apóiam, procurem compreender que essas coisas não podem conti-

nuar simplesmente sendo aceitas.
.
Ontem, quando eu ·tetomava do Pazá, Ieudo umjomal no
avião-- tomei--conhecimento -de--que •nn 1'1-.~s fnn,..;.nnJrino:_ tmr.
aceit~
demissão, entrou em e;;&, de ~~;;:~-~

essa

suicídio e está internado na UTI·de um hospital em Belém entre a
vida e a morte. São pessoas que ii vida inteim tiveram uma caneim
e de repente vêem muna insegurança. totaL
Na verdade, a gr.mde culpa, a grande dUICUidade do Banco
não está no seu quadro de funcionários. Talvei se esteja usando
todo esse processo paia encolher, cada vez mais, o Banco do Bra-

se
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para que se demitissem a íun de leleeirizar os seiViços na exploração do manganês. O sindiJ:a1o dos funcionários da Vale do Rio
Doce fez uma verdadeira revolução., denunciou o fato à grande ím-

prensa e reconeu aos políticos de todo este País. FIZemos pronunciamentos neSta Casa. os jamais os publicaram, a Vale recuou, e
aqueles :funciouários -eon:tmuam trabalhando no setor do manganês
no Projeto Carajás.

·

É importa.Iite que nos unamos e trabaniemos parn con.veÍlcer o Govemo de sua insensatez e radicalizaç!if. naS suas ações
para liquidar o Estado.
Congratulo-me com V. Ex"', mas gostaria que. comO homem
do Govemo. V. Ex• bem como os Parlamentares de outros Partidos que falaram em defesa dessas mesmas posições, se juntassem
a OOs, para que. todos llilidos, tomássemos uma atiblde mais: concreta no sentido de fazer o Govemo rever os seus eo:os e suas contradições:'
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Sr. PresiC
deete, peço a palavm pam uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- Tem V. Ex" a palavm para uma questão de ordem. ·
. _ O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP.SE. Para
umaqirestão de ordein. Sem revisão do omdor.) Sr. Presidente, du·

rante o recesso, como membro da Comissão Representativa Nacional, apresente~ fimdarnentado no art.. 397 do Regimento Regimento Interno do Senado Federal e no artigo do Regimento"Coxnum. de rojo número não me lembro, requerimento de coovoÇação do Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Pedro Malan, a fmi de
JIUe S. Ex• viesse à Comissão pa.xa explicar as razões que levuam
o Ministério e, coi!seqiienteme o Governo e o Banco do Bmsil a
~as demissões que estão acooterenck> em todo o País.
É sabido que os requerimentos ·que estavam em pauta por
ocasião da mmião daquela Comissão e que não foram apreciados
- nenhum dos requerimentos foi apreciado devido i falta de quorum regimental - deveriam ser apresentados quando da abertum
dos llaballtos da Câmara dos Deputados e do Senado Fedenú.
Assim, Sr. ~te, perg1;1DtO a V. Ex• se o requerimento
de minha autoria que convoca. o :Ministro Pedro Malan, apresentado na forma regimental, já se encontra em condições de servotaào
por esta Casa.
O SR. _PRESIDENTE (José Samey) • Senador Antonio
Carlos Valadares, indepen<!entemente de coosuitar o Regimento,

determino à Mesa que inclua no Expediente da Casa o requerimento de V. Ex•, para que o mesmo seja lido e submetido à votação do PieDário.
. O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Sr. Presi·
dente, agmdeço a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Conoedo a palavra

ao Senador Sebastiã<> Rocba.
V. Ex" dispoiá de 20 minutos para fazer o seu pronunciamento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"s e

Sm. Senadores, ao mtoínar do recesso, qu"~;-uiiis unia vez, agradecer a Deus e às pessoas que me ajldaiam nos momemos difíceis
sil, como estão tentando fazer com o Banco da Amaz&ia. o Banco de miDba enfennidade. Agora. plenamente recupemdo, espero podo Notdeste, a Caixa Econômica, os bancos estaduais, enfim, com der contriblir, cada vez mais, com o meu t.tabalho para a Nação
bi3Sileim e pam o Estado que me elegeu, o Amapá.
todo o setor que pertence ao Estado.
- Muitas vems falamos muito, mas, de certa forma. aceitaQuero, nesta opoatunidade, fazer considerações sobre aJ.
mos as imposições. do Govemo sem uma ação mais couc:reta para guns assumos importantes e opo<1IDJOS, que estão na pauta tanto na
fazê. lo =dar de posição.
.
..
imprensa como nesta Casa, sendo um deles de Oidem pessoal
Há poucos dias a Vale do Rio Doce, no Pazá, tomava a Logo após o recesso, o meu nome fui citado pelo Jornal Nacional
mesma atitude com relação aos seus funcionários~ iD.celifivanCló-os - da TV Globo como o de um dos Parlamentares mais faltosos nes-
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Casa. Conversei com os jomalistas responsáveis pela ediçãO da

matéria, que decidiram não fazer nenhum reparo. Tenli.O coD.vicção
de que a Mesa não deu inf0Dll3.ção errada à imprensa a respeito
dos Parlamentares que se ausentaram, seja por motivo de doença,
seja por motivos oficiaiS__9e representação desta cãsa-no exterioc,eventualmente. seja por oUtros motivos que ocásionar.itõ. as faltas.
No meu caso particular, como também no do Senador Darcy Ribeiro, cujo nome também foi citado, a matéria é injusta e incompleta. porque deveria ter diferenciado os Parlamentares que se ausentaram por doença devidamente justificada daqueles que se ausentaram por outras razões.
Faço queslão de deixar registrada nos Anais desta Casa a
minha contrariedade em relação à matériil. Naquele momento, disse ao Editor-cbefe da TV Globo de Bràsllia que os Parlamentan:s

jovens, recém-chegadps nesta Casa, somente num caso_des~s _têm

espaço na imprensa. E preciso ficar doente e ausentar-se: çl~ plenário para ser notado pela imprensa..
.
Mas vamos superar isso e continuar o nosso trabalho. Res-

peitamos as posições da'iJD.Wensa.. Somos dem.ocrátiC9s e entendemos perfeitamente que a imprensa deve ser livre para fazer seus
comentários e comunicar aquilo que deve ser noticiado. No entanto, entendemos também que deve ser garantido, sempre que necessário, o direito de respoSta àqueles que são indevidamente citados
pe)aimprensa.

-.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permite-me V. Ex• um

aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA· Ouço V. Ex' com pra·
zer.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães· Estou <!<o pleno acordo
cem V. Ex•. Hoje não vou usar da palavra, mas gostaria de tratar
deste assunto, não s6 em relação ao acontecido comigo, mas também de um modo gentl. Fui dado também por um jornal como faltoso - sei que não o sou - e gostaria de esclarecer isso e pedir à
Mesa que levasse a conhecimento J:Úblico esse assUnto de ausências e faltas ao plenário. As faltas de V.Ex"ocortel3.mem virtude
de doença, da qual todos tomaram collhecimento • V, Ex_' foi devidamente festejado quando ret~. pois graças a Deus voltou
ao convívio dos seus Colegas. V. Ex" foi realmente injustiçado. Eu
também fui vítinia de in}lstiça ·nesse recesso quando me citaram
como faltoso. O!mpro -os meui dev~res como muitos- Senadores.
Não uso do artifício do requérimento para justificar faltas. Considero isso en:ado.·Cumpro o meu mandato co~te. Estou ali
sempre? naquele lugar, participo das sessões nQ plenário, presido a
Comissão de Relações Exteriores todas as quintas-feiras, sem faltar. Só me ausentei quando acompanhei 9 l'residen~ Femando
Henrique Cardoso aos Estados Unidos, exatamente quando fui
dado como faltoso. Por isso ftz 1,llD requerimento, a. fiil:f de qtie a
Mesa aponte todos os requerimentos de ausentes. Embora Presidente da Comissão de Relações Exteriores, não sou poliglota. nem
tenho o dom da ubiqúidade, paxa viajar o mundo inteiro e ter presença nesta Casa, mas bá os que-viajam muito e não são ausentes.
Estcu se~ presente, embora não viaje, maS Sou Cõnside!adQ ausen~ peran~ detenninados jornais. Portai!to o pronunciamento de
v. Ex" é coueto. Considero indevido a emissão de notaS parece ter ocorrido • por funcionários da Mesa, dando pessoas que
freqt'ientam habitualmente o plenário do Senado, bem CQIDO as
Comissões, como ausentes desta Casa,. como é o meu caso. Lanço. nesta hora. o meu protesto. Fa.t:"ei um discurso sobre is~ e exijo
reparação. porque cumpro os meus deveres, qualquer Senador
aqui sabe disso • como também há alguDS Senadores que os CUlll<
prem, é verdade. Digo sempre: mai.S presente do que eu sOineDt.e
algumas pessoas que vejo sempre aqui Da Tnõuna de Honra- para
alegria nossa -. cumprem sua presença aqui, diariamente. Fora es-

como
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sas, ninguém cumpre suas obrigações parlamentan:s mais do que
eu. De maneira que V. Ex' tem toda razão.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA • Agt:Ídeço o aparte de V.
Ex•. V. Ex.. tem condição de exigir o reparo. Infelizmente, Dão a
tive. Pedi o reparo à TV Globo e ele não me foi CODNiljdo.
O Sr. José Eduardo Dntra. Pemrlte-me V. Ex' um aparte?
O SR. SEBASTIÃO DUTRA • Ouço V. Ex', Senador José
EduaJ:do Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra · Senad<r Sebastião Rocha, sobre esse assunto eu até estava pretendendo levantar uma questão
de ordem. quando viesse a esta Casa o primeiro requerimento de
abono de faltas, para solicitar da Mesa uma posição se isso é regiJp.ental ou não. No meu entendimento, não o é. Decidi, em função
disso, ni!o apn:sentá-lo. Na matéria da Folha de S.Paulo, fui apresentado como o décimo mais faltoso, com 6tima compa!lhia: ao
lado dos Senadores Pedro Simon, Antonio Carlos Magalhães e do
Presiden~ da Casa, Senadoc José Samey. Quando oovido pela jor.
nalista,. eu lhe disse que estranhava<O fato de a Folha de S. Paulo
publicar uma eStatística que entrava em canttadição com a pr6pria
matéria p1blicada no mês de maiÇO. criticando os requerimentos
de abono de faltas, por entendê-los anti-regimentais. Como a Folha de S.Panlo, em março. faz uma matéria, criticando os requerimentos e, no mês de julho. publica um quadro de faltas, com a pequena observação de que ni!o tinham sido computadas as faltas
abonadas pelo Plenário? Cooforme disse anterionnente. no...conjunto das matérias da Folha de S.Paulo, o leitor mais atento veria
que bá algo emdo, potqUe estava o Presidante da Casa como o
mais faltoso e, também, Senadores notoJ:iamente assíduos. O pro.l>lema- é que eu, Senador por Setgipe, um Estado pequeno, como
V. Ex-s sabem. com um meio de coiDllllÍCaçã.o ri:J.onopolizado? eleitoporum Partido de Oposição, deirotei raposas felpudas da políti·
ca. EntãO. V. Ex's devem -imaginar cOmo foi o.camaval que a imprensa do meu Estado fez com aquela matéria. Pinçou simplesmente o meu nome da relação e p1blicou netinhas sobre gaze~i
ros. Eu já disse, na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos,
que estatística na poiitica é como se fosse um biquini: mostra-se
muita coisa, mas escond<>,lle o principal A Folha de S.Paulo fez
um levantamento da assiduidade sem levar em consideração a realidade des~ plenário. Vejanibem o choque entre as esta~sticas: a
Mesa da Casa fez uma estatística, tomando como base o Jornal do SeDado, e um levantamento das citações de cada Senador nesse
jornal, seja em prommciaJ:nentas:, seja em outtos b:abalhos. Por
esSa estatística. sou o terceiro Senador com maior número de citações. atrãs do nobre Presiden~ da Casa e do Líder do meu Partido,
Senador EduaJ:do Sopliey. Co100 fui uin dos mais citados em um
jornal que reflete o trabalho desta Casa, posso ser classificado ao
mesmo tempo como faltoso? Já que o Senador Sebastião Rocha
levantou essa questão? solicito que. após esse debate, a Mesa esclareça a respeito daquele requerimento de abooo. A interpretação
que faço do Regimento é de que o abono de faltas é reslrito a atividades oficiais da Casa ou a doenças. Enlão, o abono dado pelo
Plenário é uma inte!pretação h"beral por parte da Mesa, que, ""
meu entendimento, não está de acotdo com o Regimento do Senado. Voho a frisar que a forma como a imprensa do meu Estado
abordou o tema, que considero profundamente injlsta com a mi~
Ilha pessoa. trouxe danos profundos do ponto de vista da minha
imagem política. Não tivemos aoesso ãquela mesma impruJsa para
a_JRSentar esses outros dados que, com certeza, se fossem levantados. mostrariam que aquela estat!stica da Folha de S. Paulo ni!o
=sponde à realidade desta Casa. Muito obrigado, Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA • Agradeço o aparte, Senador José EduaJ:do Dutra. Também optm por ni!o reque= abooo de
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faltas. Requeri a licença apenas no período em que estive doente, o
que é regimental e constituciO!Ill!.
No periodo do dia 1• a 6 de maio, quando nasceu meu segundo filho, faltei e não .it!stifiquei a falta. Como a Cooslimição
não nos permite a licença-paternidade,. optei pelas faltas, ao invés
de apresentar o seu requerimento de abono. No caso da doença. a
falta foi plem.mente justifieada, lendo a Mesa concedido-me a licença. PartaDto, considero que essa matéria joma1ística foi devidamente incomta.
O Sr. Pedro Simon- Pemrite-me V. Ex• um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Cooeedo o aparte a V. Ea•.
OS<. Pedro Simon - Considero importante V. Ea". levantar esta questão. Senador Sebastião Rocha. Emetanto. Presidente
José Samey, acho que este assunto deveria ser debatido com mais
profimdidade numa reunião. O Selllldo< AII!ooio Carlos Magalhães já abotdou. mais de uma vez, esta matéria. V. Ex.. e~ tendo
uma ablação exemplar, e o Coug>:esso Nacioual e o Seuado d:! República tiveram. no prio;leiro semestre, uma atuação fantástica em
lemlo"s de competência de:seriedade. Gosto de trabãlhar. não me
nego a ttabalhar e faço questão de trabalhar. Creio, Presidente José
Samey, que é importante tennos IaCionalidade. Poc que apareceram apenas os Senadoies e não os Dqutados gazeteiros? Paque a
qnw.. dos Deputados não abre a JRS"'IÇ" nas segundas e sextasfeiras; a não se< qtiê ela ·.eja necessária. Se há Oroem do Dia. se é
importante, é aberta a inscrição de presença na segunda e na sextafeira. Se não há Ordem do Dia, não se abre a inscrição nesses dias.
O que está acontecendo? Concordo com V. Ex•. Presidente Sarney, em convocar o Senado todos os dias da semana, de segunda
l sexta-feira, como também nos sábados e domingos. quando necessário. N""ao tem lógica DJai'C3l" matéria para segunda-feira, quando mnna quarta ou quinta-feira não bá Ordem do_ Dia, ou há uma
Ordem do Dia muito pequena. Vejo, can surpresa, que, is vezes,
numa segunda-feim vence o prazo e devemos proceder à votação
de b:ês emendas constituciODais da llll1ÍO< importáociJL Normalmente. escolho as segundas-feiras para resolver os meus compromissos. ainda que maiquem a falta. Sou um cidadão de classe média baixa e se eu não cumpri-los, ninguém os fará po< mim. Vejo
agora que terei de vir ãs segundas-feiras. Quando Qão venho, é
poiqUe as matérias em votação não são importantes. Por que essas
votações focam marcadas para as sçgundas e não para as tetçasfeiras? V. Ex• haverá de me iesponder: porque ã tereeirá e última
sessões do segundo tumo venceram na se~-fe~- por iSso
marquei para segunda-feira. V.Ex•estácerto, mas também estaria
certo, com a nossa concordância, se essas matérias fossem colocadas em pauta às terças-feiras. A não ser qQe·v. &•, nobre Presidente José Samey, marque :reunião de segunda ~ sexta e, se depende< de mim, aos sábados e domingos, quando necessário. Agora,
quando se coloca matéria n:levante na segunda., na sexta, e não se
tem n;ada. na terça, uma coisinha de leve na quarta e muito pouquinha. coisa na quinta. com todo o respeito, parece-me que a Câmara
está agiD.do com mais inteligêncià do que nós. Então, o que aconteceu? N""ao apa=u qualquer Depur.do faltoso, neobum Deputado campeão de faltas. A Câmara tem uma imensa maioria de seus
Depltados com zero de falta. Per que aconteceu isso na Câmata e
aqui não? Poxque na Câmara, segundes e sextas-feiras, se não há
Oidem do Dia, não se registra a pm;ença; se há Ordem do Dia, registxa-se. Falei com o Presidente da Câmara sobre a questão. Nota
dez paxa S. Ex•, pois ele está colocando na pauta pratiCamente todas as matérias do mês de agosto. S. Ex• merece o nosso respeito,
pois os projetas não ficam mais engavetados. Imediatamente após
serem enviados à Mesa, os projetes são agendados na Oidem do
Dia. POI1alltO, havendo esse entendimento, eu vou tranqüilo, po<que sei que se for agendada Ordem do Dia para segunda-feira, por

e
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exemplo, é porque temos que estar aqui nesse dia.. Como estou
vendo que devo estar aqui segunda-feira, então, já vou telefonar
para Pa<to Alegre suspendendo uma consulta médica.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Se~Jlldo< Ped<o Simon, o Regimento Dão permite à Mesa dialogar com nenhum dos
oradores. Interrompo apenas para evitar que V. Ex• venha na segunda-feira ao Senado, porque não bá matéria no referido dia. Justamente pelos mencionados argumentos, a Mesa colocou na terçafeira a votação da Emenda ConstitucionaL Desculpe-me.
OS<. Pedro Simon -Agradeço a V. Ea' a infocmação. Que
bom que o nobre Presidente esteja certo e minha assessoria enada.
Meus cumprimenlDS. Acho que deve ser feito assim. Se for determinado po< V.Ea'que não haja matéria importante agendada pan
segunda-feira. está perfeito. Havendo matéria. deve-se marcar o
-quomm na segunda e na sexta; não havendo matéria. não·deve ser
necessária a verificação do quorum. Com isso. V. Ex• observará
que eu, Antonio_ Çarlos e companhia não teremos faltas, como
acontece com os Deputados. Agradeço ao Seuadoc Sebastião Rocha e peço desculpas. A minha assessoria estava mal infOtD:J.ada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -SenadO< Sebastião
Rocha, peço a V.Ex•que conclua seu discurso.
.. O SR. SEBAS'Í'IÃO ROCHA - Quero agadece< ao Senador Pedro Simon o aparte.
. Eu tinha outros assuntos para txatar, mas gostaria de saber
do Presidente se está esgotado meu tempo..
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' ainda tem
dois minutos.
:
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Nestes dois minutos. fi!)3is, quero comentar uma matéria de jmD.al, desta feita publicada na Folha de S.Paulo do dia 21 de julho de 95, assinada pelo
Jornalista Josias de Souza. sob o título: "Abaixo S.Paulo"~ O
jomalista menciona o crescimento do sentimento antipaulista
por parte dos outros Estados e cita nominalmente o Amapá,
com9 cita outros"Estados. Em um dos patágtafos, diz o seguinte: ''E preciso que amapaenses, piauienses e peiriambucanos parem de o1bar para São Paulo com uma pcnta de inveja". E no final conclui dizendo que.':o-ruturo.dos paulistas depende do êxito
do Amapá".
Como representante do Estado do Amapá nesta Casa, eu
não poderia deixa< de fazer algo mas considerações a respeito desta •
matéria e também agradecer ã Folha de S. Paulo, que publicou no
dia seguinte, dia 22, no Pai,oel do Leito<, uma carta assinada poc
mim. mostrando nossa- visão dessa questão. O IQ)sso pensamento é
que São Paulo realmente é um grande Estado do nosso imenso
País; da parte dos ama:paenses não há nenhum sentimento de inveja contra aquele Estado ou algum sentimento antipaulista. Nós do
Amapá queremos que São Paulo cada vez mais se desenvolva, e
que com isso o restante do País também aesça.. Mas o que temos
obseiVado é que algumas pessoas - e faço questão de repetrr - aigomas pessoas ou algumas autoridades oriundas de São Paulo que
têm na mão a condução da economia do País~ essas sim têm discriminado a Região A.mazônica. a Região Norte, a Região Nordeste.
E o exemplo está na questão da conleDção das cotas de Íll:lpomÇão
tanto para a Zona Fxanca. de Manaus como pam as zonas- de livre
comércio dos demais Estados.
Fica. pois, essa nossa colocação; o reparo, na verdade, já foi
feito na mesma. Folha de S. Paulo. Por isso, estamos, de certa forma, satisfeitOs.- Esperamos merecer a consi.deraçiá do Jomalista
Josias de Souza, no sentido de levar em conta os aspectos positivos também da Amazônia, do Amapá, do Piau~ de Pemambuoo,
dos outros Estados menores do nosso gr.mde Brasil Espero que S.
s• ajude a mudar o pensamento de algumas autoridades btasileüas
que ainda não apresentaram uma proposta de desenvolvimento
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parn a Região Amazónica. uma proposta de combate às desigualdades regiollais, solmtudo a nível de politica govemameotaL

É isso que estamos aguardando dessas autoridades yesponsãveis pela condução da política econômica do nosso Pais-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Antes de COJJCeder a
palavta ao orador seguinte, a Mesa sente-se no dever de prestares-clarecimemos ao Plenário e apresentar absoluta solidariedade aos
Senadores Sebastião Rocha. Alll&io Carlos Magalhães e José
Eduardo Dutra pela mmeim não coneta da publicação da freqUência no Senado pelos jamais do Pais e algumas emissoras de televisão. Na realidade, essas publicações não expressam exatamente o
quadro de presença no plenário da casa.
O Senador Alll&io Carlos Magall!ães tem umrequeriDJ<nto
so1m a mesa, solicitando a publicação das ansências dos SeJwd<>.
res, independente de justificação, resultando em um quadro da
presença no Senado. Assim, a Mesa o fará, lllltni31mente, colocando aquelas que fO<mll justificadas pelo Plenáiio, maS iDfoonando
as ausências t.odas: e aqueles que nio compareceram.
Quero dizer que, quanto ao Senado< Ant&lio Carlos Maga~. a nossa ficha em relação a S. Ex" não de!DOIIS1ra qualquer
falta, 'pois, de acordo com o§ Z' do art. 13, os Senadores têm direito por l:nês a cinco sessões nas quais S. Ex's telão u faltas abonadas e, a partir de então, setão contadas.
As publicações da imprensa não foram so1m as ausências
reais, pois IOti=am as ausências justificadas, o que deformru
canpletamente o comparecimento ao pieDário desta Casa. Por outro lado, quero ressaltar que tive oportunidade, várias vezes, de dizer que a nossa média de frequência no primeiro semestre foi alt!ssima, de cerca de !W% dos Srs. Senadores.

Quanto ao Senador Pedro Simon, quero dizer que a
Mesa adotou. o critério de não estabelecer, a não ser nos casos im.positivos de ordem constitucional e regimental, Ordem do Dia às segundas e sextas--feiras. Infelizmente, não
podemos adotar o procedimento da Câmara dos Deputados no
que se refere a esses dias~ porque o nosso Regimento, no art.
13, estabelece as cinco faltas a que os Senadores têm regimentalmente direito..
·
~
Se estabeiecermos mais dnas faltas semanais sem aferição
de comparecimento, então teremos oito faltas em qu.atlt)sCãláfiaS e
mais cinco. que serão rreze faltas. o que significaria mais da metade do comparecimento às sessões. Antigamente não se fazia a aferição pelo paiDeL A anolação do colllj)IIIOCimento era feita na portaria. O Regimento deve ser modificado, pois entendo que ele está.
en-ado. Ele deveria estabelecer uma mao.eiia em que o Senado não
abonasse as faltas nos três dias de sessão em que há Ordem do
Dia, e na segunda e na sexta-feil_-a, não havendo Ordem do Dia, o
painel ficaria jntei:ramente abertO.

Por esse motivo. regimentalmente. verificamos que não tínhamos condição de adotar o procedimento sugerido. Mas na refa:ma do Regimento, que está sendo efetuada, esperamos solucionar este problema de modo a que não aconteçam fatos da mesma
natm<za que nós - inclusive a Presidência - desagtadavelmente, ti-

vemos que suportar.

QUero dizer que a Presidência tem sido isep.ta. até em relação ao proprio Presidente. Tenho dnas faltas ll1lOfadas em minha
ficha, faltas essas descontadas dos meus vencimentos de Senador.
pois sãó -íaltas sem justiflcativa, uma vez que não ~o feito n_e..
nhum pedido de justificação.
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Coneotdo com o Plenário no semido de que não temos sido
bastallle exatos ou rigorosos no caso dos pedidos de licença que
têm sido votados pela Casa. Quanto à Mesa, não podemos recusar
a leitur.l do rnquerimentb; ooi seja, se o Senador apresenta à Mesa
um requerimento. tellho que lê-lo. Não posso recusar a sua leiluta..
E é competência do Plenário aprová-lo ou não.
Peço, portamo, aos Srs. Lideres que en= em aconlo, de
modo a que a Casa e os colegas Dão flljllem expostos' a julgamentos dessa nalU:IeZa.
O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE Qooé Samey)- Tem V. Ex• a palavta.
O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA.
Pela ordem. Sem teVisio do orada:.) - Sr. Presidente, agradeço a
V. Ex• a gelllilem da pronta resposta.
Quero dizer que meu reqlferimell!O não visa a colocar mal
nenhum colega perante a opinião póblica. Não tenho nenhum interesse em publicar quemjJstificoo falta pai> que apareça como faltoso, jó. que não CO!ISI:ou das publicações dos jomais. N"ao quero
ser delator de qualquer colega. N"ao é esse meu propósito.
O que não quero é flcar mal po< não proceder <mdamente.
Mu~o pior do que passar a ter tt=o fteq!iências; coeao falou V.
Ex• ainda há pouco, é pagar-se jetom de sessões em que o senador
ou o deputado não co~. Oeio que seria melhor V. Ex• fazer
um aéado cem as diversas lidetanças e atender aos reclamos que
o Seoador Pedro Simon apollloo. Nas sextas e segundas-feiras, sugiro não semn mateadas as faltas e d.im.inuídas as cinco sessões
éxistentes. cano abono DO Regimento, que V. Ex• ainda há pouco
mencionou. Seria muito mais pcitico que se frzesse isso logo, pois
foi o que cooeedeu credibilidade à publicação da Câmar.o dos Deputados, quando 131 deputadoo apareceram cem lieqüência integml,
o que é imposlivel. como salientru o nobre Senador Pedro Simon.
Setia muito melhoc que o Senado tivesse a presença desta
.riJsDeira do que viesse a apresentar como faltosos senadores que
estão aqui cumprindo SO!J dever cçmo todos CUIJl!XÍI'alD- De modo
que não tenho interesse ein que os meus colegas apareçam CCIII.O
faltosos. Meu interesse é que eu não apareça como faltoso, tendo
comparecido, e os outros que faltamm constem como presentes.·
Isso é injusto.
Portanto, se for para isso, peço a :retirada do meu teqUeri.melllo.

·

)

O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) - A Mesa COilCOtda
com V. Ex•, nolm: Senador Antonio Carlos Magalhães. Também o
Senador Antônio Carlos V a!adaies já havia canbinado coin a ~
sidência da Casa de ap<esentar uma refoona do Regimento, de
modo a que não .marcássemos a presença nas segundas~.feitas e terças-feiras, nos dias ém que Dão tivéssemos Otdem do Dia, como
faz a Câmar.o dos Deputados, e abollssemos esse artigo, como V.
Ex• sensatamenle acaba de propor à Casa.
Portanto, fiuei um apelo às Uderanças. pan que imediatamellle o Senado vote uma alteração do Regimento nesse sentido.
Mais uma vez, ressalto apenas que a publicação so1m a ausência a
que nos referimos é no sentido de não defcnnar a presença dos
Srs. Senadores, como .acont.ece com umitos que aqui estiveram,
que utilizaram seus direitos regimentais e Dão têm falta nenhuma
.na Casa.
Tenho absoluta auturidade para afumar isso, porque o próprio Presidente tem duas faltas durante o petiodo que apresentou e
que ccnstam da soa ficha. Na ficha do Senador Sebastião Rocha
também constam apenas aquelas faltas a que S. Ex" se referiu. O
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Senador José Eduardo Outra também nio tem ncuhuma falta nolativa l parte n:gimemal, bem como o Seaador Antonio Carlos Magalhães.

Creio que. assim, e~s encaminbamJo uma solução para
esse problema e não temnos mais que dar explicações maiores~
uma vez que houve uma interpretação errônea da imprensa a res~
peito do comparecimento no Senado.
Desculpem-me o alongameoto do assunto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palaVIa
ao Seaador Casildo Maldaner-(Pausa)
Concedo a palaVlll ao S=ldor Antonio Carlos Magalhi!=
S. Ex" desiste da palavraConcedo a palavm ao S=ldor José Eduanlo Dutia0 SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pmmmcia o
seguinte disamo. Sem novisão do orador.) - Sr. PR:sidente, Si"s e
Srs- Senadores, na última sessão do primeiro semestre, antes do,.,_
cesso~ tive oportunidade de fav::.rumprommciamen1Q analisando a
medida provisória. do ·Governo que tt31ava da desiDdexação Critiquei porticulamlente dois artigos da teferida medida provisória: o
que pievia o descooto, por ocasião da data bose, das ànlecipações
e doo aumentos concedidos aos trabalhadom; ao longo do ano; e o
arti8o que previa que o pagamento de ganho de produtividade s6
poderias~ efetuado por empresas abllvés de indices objctivos.
Naquela ocasião, senadores da base govemista cootostaram
a minha i.nterJretação. Defendi que esse$ dois artigos emm incons-timciol!ais, no que diz ...peito à questio da prodoúvidaàe, já que
a Canstiblição IRVê a existência de aconlos ou convenções oolerivas, e convenção ooletiva feita por meio de fedemções. abrangendo, portanto, um setor da atividade ecouômica.
Como a medida provisória s6 previa o pagamcntõ~de ganho
de produtividade calculado por empiesas, no nosso entendimento,
estávamos entrando em choque oom a Constintiçio.
Felizmente, dunmte o IOCOSSO, o Supmno Tribunal Feder.tl

pôde analisar porticularmente esses dois aspociOS e os coosiderou
incoostitucionais. Louvo a iniciativa do Governo, que, na reedição
da medida provisória, modificou esses dois itens. Esperamos que
essa questão não ~ simplesmente o ''bode que foi n:timdo
da. sala.'~ o Govemo deVe est;u' sensível a essa CI!Jestão .para que o
aprimor.unento da análise da medida provisória da desindexaçio
possa ser objctivameme feito pelo Cong10sso Nacional
Continuamos a criticar alguns poo.tos., na medida em que, a
nosso ver, a medida provisória s6 desindexa a parte n:lativa a saliParticularmente na questão do setor financeiro, eni div=os
oonlr.ltoS, continuam a existir cláusnlas de n:ajJste devido à inflação passada.
Todavia, entendemos que. na discussão da livn: negociação,
é fundamental que o Governo dê o exemplo. Gostaria até de ~

nos.

lembrar aqui uma música de autoria de Rui Guena e Clico Buarque. que faz parte da trilha sonora da peça Calabar e que diz que
há uma grande diferença entre intenção e gesto. Nesse aspecto, estamos verificando uma difen:nça de tratamento entre a intenção
propalada pelo Governo e as sn<; ações.

Já tive opormnidade de afumar, neste plenário, que uma das
poucas coisas boas que o então ~sidenle Fernando Collor de
Mello legou a esta Nação foi a instituição dos COIII:ratos de gestão
com as. empresas estatais. O primeiro foi assinado com a Companhia Vale do Rio Dooe, em 1992, e o segundo com a Petrolrás;
em 1994. Esses contmtos possibilitarism uma lllliÍOl" autorumia
para essas empresas discutirem com os seus :fu:ocionários. estabeleoendo metas e ganntindo produtividade e eficiência par.l as em-
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presas.estatais. O que nos surpreende é que o Governo Federal na
orienlação que tem dado ls empresas estatais no processo de negocia-

ção com c& seus trabalbadcres, na pçitica. abole a livre negociação.
Sr. Presidente, Sr's e Srs; Senadon:s, um documento do
Governo intimlado Orientações Govemamentais ls Administrações por Ocasião da Data Base. que vem sendo utilizado como referência na negociação dos dissídios coletivos das empresas estatais
e que foi utilizado in totum na discussão do acordo coletivo da
Companhia Vale do Rio Dooe, efetuado no mês de julbo, na pritica. acaba com a negociação com os empregados.
Vejamos alguns exemplos das orientações do Governo ls
empresas estatais: a empresa não poderá acordar nenhuma clãusula que dispooha sobre eventual abono salarial, antecipação da data
base, bem oomo ant<cipeção de n:ajuste a qualquer tíbllo; não poderão ser coo.c:edido$ aumentos rea:is, tais como Jromoções gene-

mlizadas - atividade etc; não incluir cláusula que disponha some
compromisso de alteiação cu n:visão de planos de caigos e salários; nio criar ucm ampliar qu.alqtier vantagem ou beneficio em
adição aos já existentes; não autorizar acm.:imo aos pen:entuais já
praticados par.l a n:muneração de h013S extras, adicional notumo,
adicional de risoo etc.; não autorizar alteração de pen:entual de
porticipaçíio do empregado nos diversos beneflcios concecfidos
pela empresa; não admitir cláusnla que estabeleça obrigação por
parte da empresa quanto ao :re<:oDhecimento e/au a posstõilidade
de negociaçio de passivo trabalhista; não aoordar cláusnla que, de
alguma maneira, possa garantir a estabilidade no empiego; não
aoordar cláusula que assegun: ao empregado prioridade na n:allzação de concmso imemo, readaptação funcional, ascensão funcio.
na!, readmissão de anistiado ou o que esteja em desacoolo com os
dispositivos legais; não acotdar cláusulas que coostiblam obrigação de cessão de dirigeDtes sindicais com ônus para a empresa. de
cessão de espaço tísico pt6prio pam o desenvolvimento de atividades sindicais, de ,cessão oom ônus de dirigentes sindicais para a
porticipação em COOgiOSSOS. encontros e convenções, bem como
para· ootros afastamentDs em função de atividades sindicais; nio
aoordar cláusnla par.o esbldo de qualquer trabalho com porticipação de comissão paritária; não po8eiá constar de acordo cláusula
que estabeleça isooomia com relação a qualquer beneficio, tabela
sa4rial e/ou ootra vantagem conoedide por outra empiesa estatal; não podeiá constar do aCOido cláusula que estabeleça obrigação de
n:abertura de negociações salariais por qualquer motivo.
Dia, qualquer pessoa·que tenha um mínimo de conhecimento sobre a pauta de reivindicação das campembas salariais dos txabalhado<es das empresas estatais sabe muito bem que essa pauta

veaa principal:mentt: sobre esses pontos. E o que é pior: o Governo, na sua medida provis6ria, criou a flgma do mediador- segundo ele, para inoentivar a livn: negociação, par.l impedir a sobrecarga de ações no MiDistério do Trabalho. Nas direlrizes gerais, que
são dadas para as emp:esas: estatais negociarem, diz o seguinte:

"A empresa deverá rever todas as clãusulas do
aCOido anteriD< alnalizando-os quanto à pertinência e ao
cooteúdo, elaborando uma "pauta patronal", oomo parte
do planejamento negociaL"

Adiante diz o seguinte;

. ''Caso nio seja possível acordar todas as cláusua emp~esa devctá imediatamente instaurar o dissídio
coletivo, conlestando. em juizo. todas as c1áusulas.11
~

A orientação do Govemo par.l as empiesas estatais é exatamette no sentido contdrio ao de livn: negociação ooletiva. Preo-

cupa-me sobremaneira essa orienlaçio que. oomo já disse, foi apli-
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cada, in totnm, na Companhia Vale do Rio Doce e que, possivelmente, venha a ser aplicada na negociação da Petrobr.is..
Ontem, eu, o Senador Eduardo SUplicy, o Deputado Luciano Zica. do PT de São Paulo. tivemos uma audiência com o :Minis·
tro das Minas e Enezgia, Dr. Raimundo Brito, e expressamos as
nossas preocupações quanto ao clima de tensão que ainda existe
na Petrobrás. Clima de tensão esse que, can certe>;a, está prejulicando "bom desempenho da empresa e é deco!Iente, nalDilllmen·
te. daquela g<eve.
·
É perfeitamente liB1Uial, toda vez que existem demissões
numa empresa decorrente de um movimento grevista? que a tein.tegtação desses denrilidos passe a fazer parte da pauta de reivindicações pot ocasião da data base.

Os petroleiros têm data base no mês de setembro e já devem estar iniciandO as negociações. Se. realmente, a ~taÇão do
Govemo também for essa, pteOCUpa·DOS profundamente o gr;au a
que poderi chegar esse JlroCCSSO de negocitção.
. Depois, não véllll:Wnovamente colocar a cnÍpa nos traba-

lhadores, consider.mdo-<JS intransigentes, até porque já existe um
fato novo..
Os Srs. Senadores acompanhanlDl todo o processo de <lisctissão por ocasião daquela greve dos petroleiros, e toda a argumentação- da Pettobds para contestá-la foi no sentido de negar a
existência de um acordo fnmado pelo Governo anterior- na gestão
do Presidente Itamar Franco e do Ministro Delcidio Gomes • e a
própria Petrobds.
A argumentação colocada pela emp.esa, dur.mte todo o
tempo, era a de que quem assinou ó acordo em nome da Petrobiás
não teria poder para isso.
No último sábado, a Folha de S. Paulo, attavés de matétiB
assinada pelo jomalista Jllni.o de Freitas, apreseotoo docmnentos
que comprov'\Dl o conhecimento da AdmiDistraçio da Petrobds e
do Dr. Joel Renn6, então Presidealt> - coincidentemente o 81Dal-,
sobre o acotdo·que tinha com relação àquelas cláusulas.
Pretendo apresentar um requerimento na Conrissão de Jnfra-Esi!Utura, solicitando a presença do Dr. Joel Renn6, Presidente
da Petrobrás. para que "explique e se justifique ~m relação àquela
matéria da Folha de S. Paulo, já que os doeumentos apresentados
pelo jomalista Jâ.D.io de Freitas jogam por temuoda a argumenta-

ção apresentada pelo .Govemo, demonstr.mdo, inclusive, que, se tivesse efetivamente havido o cumprim.eDlo do acOido feito pelo
Governo anterior e pela Pelrobrás, ter~se--ia evitado "ttma greve.
que, com certeza.. troUxe prejuízo para os trabalhadores e para o
coojunto da Nação brasileira.
O Sr. Antonio Carlos V a.lac:Jares - V. Ex.. i:ne pennitc um
aparte?

O SR. JOSÉ EDUARDó DUTRA · Omceclo, com moita
apartO ao nobie Senador Antonio Carlos valadares.
O Sr. Antonio Carlos Vuladares- Senador J~ Eduardo,

honra. o

Agosto de 1995

Foi exatamente com esse objetivo que tivemos ODI.em essa
audiência com o Ministro das Mnas e Energia, Dr. Raimurido Brito*. que nos recebeu muito bem. de maneira muito educada.

Natumlmente, tivemos um debate interessante. mas não
houve nenhuma conclusão desta audiência.
Esperamos, efetivamente, que nesse processo de negociação que já se inicia para a assinawra· do acordo com o Presidente
da Pettobds, ocona uma negociação que não seja seguida por essa
orientaçi!ó <bconiana do Governo, qu<. na ptática. acaba com a
negociação, e esperamos que esse processo de reintegtação dos
demitidos da Pettobrás possa ser garanti,!c, uosse acoolo, até para

distensionar todo o clima que estamos sentindo na Petrobr.ís. Vimos isso na. unidade de Sergipe, tivemos informação de que esse
clima é o mesmo nas diversas unidades.
Para concluir, Sr. Presidente, mais uma vez :recoloco a Q,iscussão do tema da livre negociação nos seus vetdadeiros termos:
em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o movimento sindical. organizado, modema, combativo, não quer a cootilmidade da tntela
do Estado sobte ele. Inclusive, já existem diveiSOS projetos de Parlamentares do nosso e de outros Partidos que viSam exat.am.ente retir;u-. esse sim.. o entulho autoritário, a herança varguista que deve
ser retiiada do Brasil. ou seja, os resquicio-s da Carta de! Lavoro
que ainda estio na DOSSa Comtituição. Temos que ter o princípio
de que a livre negociação pressupõe garantia IllÍ:lrilna de defesa daqueles que não têm possibilidade de negociação, não têm capaCidade de pressão jmto ao Govemo, e isso signif1ca uma garantia de
reposição mínima de inflação, já que partimos do princípio de que

yão se negocia a inflação; ó preciso tepó-la, e, a partir desse patamar. a1 sim, se ebbelece um processo de negociação Coletiva livre e_ modema, a exemplo de outros países do mundo e que, iDfeliiriieiile, ainda não temos no Brasil Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (l"~ Sarney) - Antes de conceder a
palavra ao p<6xinio orndor, quero tetificar a informação que dei de
que o Presidente da Casa tinha apenas duas faltas. Apenas vi o boletim <iue se teferia ao ~ de feveteiro. Na realidade, o total das
faltas do Presidente ó de oito.
Conoedo a palam-à. llobre Senadora !lehedita da Silva.
(Pausa.)
Coneedo a palavta ao nobre Senador Roberto Requiãó.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador A.Iitônio Cdi!os V aladares.
S. Ex" desiste da palavra.
Conoedo a palavta ao nobre Senadot Eduardo Suplicy.

(Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre- SenadOr Pedro Piva.
S. Ex" desiste da palavra.
Conoedo a palavta ao nobre Senador Romero Jucá. (Pausa)
N'"ao bá mais oradores inscritos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a palaVlll.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Prommcia o seguime

gostaria de me solidarizar com o pronunciamento brilhante que faz
nesta tarde, nesta Casa, dizendo o seguinte: seria- o momento cliaD1e das denúncias e dos docnmentos que f<m11ll apresentados,
aliás, falamos sobre isso <hmmte a greve-. de o Govemo rever as
demis:s.fies que foram feitas. em face das greves. Seria um momento de grande justiça"õ Govemo rever as demissõêi'que acontece--

discwso. Sem revisão ·do orador.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Se~s. :não sei por que razão, por que motivo, mas sou daqueles
Senildore&, talvez como taDlos ou~ da mesma forma, que xecebe mensalmente, semanalmente um gnmde número de convites

ram e eumprir o acoolo que foi assinado. Muito obrigado.

para palestras.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Muito obrigado, nobre Senador Antonio Çarlos Valadares.

Essas palest:tas, em 80% dos casos? são referentes a matérias que tiamitam no Coogresso Nacional e com as quais. em ta-
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zão justamente da atividade parlamentar, ;enho maior proxii:nidade, maior coc.Vivência. e até certa intimidade.
- -- -
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Florian6polis para fazer esse tiPo de tnlbalho, manter esse tipo de

atividade.

~ao estou aqui fazendo nenhuma crítica direta a quem quer
que seja. nem estou aqui angljgando do ponto de vista de quem é a
responsabilidade por esse tipo de orientação; apenas estoo referinbre os mais variados assuntos, mas todos eles relativos a matérias do-me. Sr. Presidente, ao fato de que nós, Senadores, temos que
de ordem legislativa, institucionaL Essas atividades das quais par- encarar essa questão devidamente.
ticipei. tOOas elas eram de iniciativa da sociedade civil. oU de uniDe fato, somente nas ocasiões em que fui obrigado - por
versidades~ ou de instituições, ou de entidades? ou de associações
ser um convite de uma universidade ou de um govemo estrangeiprofissionais. Não me estou referindo às duas oo três dezenas de ros - a afastar-me do País para realizar palesttas, <:ODIUlliquei ofireuniões político-partidárias de que um Senador, um Deputado,
cialmente à Mesa e solicitci que a ausência fosse consideiada
inevitavelmente, obrigatória, compu!scriamenle, tem que particiccmo licença. Mesmo assim, também não foi CO!lSiderada como
par em um semestre de cada ano.
.
uma atívidade parl;unen:tar legítima. POllanto, teve o C313!erde falta.
Então, estou_-me referindo tão-~ a: paie&tiU -quere:,:P"""""me, Sr. Presidente, que essa situação leva-me à sesultaram de convites fCIDIJ3is de entidades da sociedade civil. do
guú:tte necesSidade de opção: recusar os pedidos, que são em mécín:ulo não parlamentar, do clrculo não partidário, oo do clrculo
dia quatro ou cinco por mês. ou aceitá-los e arcar com o &ms da
acadêmico, técnico, profissional. ou científico, e num total de 18
publicação de que soo um faitoso, yma pessoa que tem o desleixo
palestras.
.
·Essas 18 palestras <lbrigaram-me a ausentar'me do Con- de não estar cumprindo as soas obrigações.
_Gostaria. Sr. Presidente. de _levantar essa qUestãO não para
gresso por 18 dias. É evidente que se estou em São Paulo falando
para a associação de empresas que tratam do set.or elétri.co numa tentar resolver o meu problema; mas. isso sim,. par.l tentar fazer
com que os Srs. Sem.clores. no SfiU coo.jmto. e a Mesa. na sua casegunda-!~ cu não estpu em Bmsília. E não me parece razoável.
SJ;:. Presidenle. que esta ooot:tência.. o atendimento a mn convite pacidade de decisão, analisassem esse ponto do nosso Regimento
para joartícipar de seminários que duram 4, 6, 8, 10, às vezes 12 e encarassem essa questão seriamente e acabássemos por tomar
horas de t.Iabalho, com a continuação do ttabalho, twitas vezes, na uma decisão formal de modo que eu pudesse uansmíti-la is entihora do almoço, em que se é muito assediado pua. dar explicações, dades e univexsidades. Infelizmente, essas instituições não fazem
para mosttar, para explicar o que está acontecendo no Congresso reuniões aos sábados e domingos e pedem palesuas justamente
Nacional, em que nem o almoço é descanso, seja. consideiado para os dias de semana, e o que consigo fazer é que elãs sejam
como falta. Isso eslá sendo uatado como falta do Senador, e está .JlWCOdas para as segundas ou sextas-feiias,- que não são dias de

No primeiro semestre de 1995, Sr. Presidente, realizei 18
paleslras, participei-de 18 semiDãrlos, n<>S quais tinha o papel precípuo de interventor, ou como debatedor, ou como palemante, so-

sendo publicado e divulgado como faltoso o Senador que atende a

votação no Congresso Naciooal

uma palestra. a um pedido de uma universidade~ a um pedido· de

Se hoo.ver uma decisão fOIIDal de que esse tipo de compromisso será. caracterizado como ''falta'', tenho o ugumento podero-so de dizer que não vou élebate;:, não vou discutir com a sociedade
ciVil, não voo participar de seminários nem de discussões, pois democracia é sociedade civil de um lado e Deputados e Senadores de
outro. ·Isso é democracia! Portanto, teremos, pelo entendimento

uma entidade p:oflssional, para esclarecer, debater questões que
são de natureza coogressnal.

Fui aqui Deputado Fedem!, fui Senador já por um mandato,

e colega. por duas vezes. do hoje Presidente da Repíblica Fernando Henrique Cardoso. Recordo-me que. enquanto Senador, o Presidente Fernando Henrique também tinha. não sei se pelas mesmas.
razões que as minhas, coo.vite paa. palestras. até em número maior
do que aqueles que recebo hoje. e nada disso recebia o lrataDl<nto
de falta; entendia-se que essa ausência exa. para Oc:umprimento de
uma atividade ~-Parlamentar, exen:endo uma função precípua
do homem público e, portanto, daquele que tem um papel de rep-

resentação.
Se numa sexta-feira soo. oonvida.do para fazer uma palestra
sobre Lei de !mpl:ensa, pm:a um simpósio lle magistrados, de ju!zes de Direito.· em Florian6polis, e o debate v.; das 9h da manhã
às 18h. é evidente que não poderei estar na sessão matutina do
Congresso Nacional. E teDho que fazer uma opção: deixo de atender ao pedido dos magistrados, dos ju!zes de Direito do País, que
estão analisando a Lei de Imprensa. e COJJ.Vidam o ~elatcr da matéria no Congresso Nacional para que lhes dê_ explicações, para
que lhes dê substrato para o debate. para a análise da questão. e recuso e digo que não vou, IeCUSO e digo que não aceito, reaJ.so e
digo que Dão debato, recuso e digo que não discuto, recuso e digo
que não aceito conversa a respeito de assuntos do CongJ:esso, e
fico com a ntinha px<sença aqui no Senado, que é mais tranqüila,
porque não me exige viajar cansativa e pesadunen{e para. Florian6polis, pegaudo um avião que pára duas, três ve:res, faundo uma
conexio em São Paulo, depois pára em Curitiba, em Florian6polis,
depois na volta é a mesma coisa.
A tranqüilidade está em permanecer em iliasília e dar a presença no plenáriO. E o duro, pesado, custoso; cansativo é viajar até

dos Sr.;. Senadores, pelo entendimento

dO -Senado, pelo entendi~

menlo da Mesa do Senado, a seguú:tte forma de deiDOCiacla: Deputados e Senadores tomam ilecisões aqui nas duas Casas Legislativas e a sociedade civil reúne-se separadamente e decide por si s6. Cada qual no seu universo, cada qual oo seu mundo.
Se essa fOI' uma deQsão dos Srs. Senadores, poderei dizer
com a maior tranqailidade a essas emidarles qUe não participarei
IItais desses seminãrios. Eu poderia ter deixado de realizar cansativas viagens pelo País para proferir dezoito paleslras no primeiro
semestre deste ano. Come constou que eu tive 19 faltas, Sr. Presidente, fico oom a amazga sensação de que cometi um grave erro,
qual seja, o de sopor que Senador tem que debater com a sociedade civil.
Imagino que se tomannos a decisão de que não se pode fazer isso. terei um argomeilto pata recusar os compt6iiiissos com a
maior traJlqt1ilidade, pois ninguém vlri considerar issO uma descortesia_ ou uma atitude pessoal de :meu~ mas sim uma necessidade
formal estabelecida pelo Senado. Se a decisão for outra - a que eu
gostaria -,ou seja, a de que essas atividades, quando devidamente
cammicadas e estabelecidas como licença para esse fim, não seriam considemdas faltas, mas uma licença ganmtida pelo Senado
para um f1m ttansparente, para um f1m absolutamente justificável
eu terei pnuer em continuar participando dessas reuniões. Pareceme que essa seria a melhor solução.
Não estou fazendo aqui nenhuma a!tica à orientação da
Mesa. porque até agora. esse assunto não havia sido debatido nem
tratado. pois é um assuntO qUe não perpassou nem pelos corredo-
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-.nem pelo plenário do Senado. De modo que estoo levantando
A greve ocorrida no primeiro semestre deste ano tinha
essa questão pam que possamos chegar a uma solução.
como motivação o cumprimento, pela Pettobrás, do Temzo de EnJá tellho, inclusive, vários pedidos. O primeiro deles 6 da tendimento eutre o Goveruo Federal e a Federação Única dos PeComissão de Energia da Assembléia Legislativa pam o próximo troleiros, assiDado pelo então Ministro das Minas e Energia. Sr.
dia li. A Assembléia s6 se míne durante a semana, Dão se reúne Delcídio Gomes ero OS de outubro de 1994. Tal iustrumenro visaaos sábados ou domingos. Portanto, pam participar do Seminário va compor os interesses dessa empresa vinculada à União e sêus
sobre Energia,.. Assembl6a Legislativa do Rio Gtande do Sul te- · emptegados. A mencionada greve foi declarada ilegal pelo Tribunho que estar lá na sexta.-feim. Como são seis horas de viagem da- ual Superior do Trabalbo, sob a alegação, por parte da Petrolrls,
pela empresa.
qui até o Rio Gtande do Sul, não posso estar presente na sessão de desooubecimCIZIO do citado termo de
matinal do Senado. Ou cumpro o compromisso e sou faltoso na
O jomalista Jinio de Freitas, na Folha de S. Paulo de
sessão; ou descumpro o compromisso e estou pxesente no Senado. 29/07195, conf"""" aqui já boje relataram os Senadores Antooio
Tenho também um CC!lVite da Fundação Koumd-Adenauer-Stif- Carlos Valadares e José Eduardo Outra. publicou a versão original
tung, que é a Fundação polltica e ioleiectual que dá suporte ao Par- dos tennos do aoordo, onde consta a robrica do Presidente em
tido Democtala Cristão da Alemanha, pam participar de Um doba· cxetclcio da Petrobtás, Sr. Orlando Gaivão, bem como corresponte. Ainda não o IOSJ)O!Idi e já estru incilado a recusá' lo se a orien- dências enviadas pela direçio da emp<esa ao Presideute da Repútação que prevejo ou suponho venha a se perpetrar.
blica e ao Ministro das Minas e Energia dando ci€ncia das condiSr. ~sideute, trago esse debate consciente de que não bá Ç(ies em que o ~ que viria a ser fmna.do com a categoria. se·
necessidade de se fazer nada escondido? de se tapar o sol com a ria formalizado. A divulgação desses documentos deixa claro que
peneira. de se fazer c:oisãs ~uma visibilidade púbh"'ca. Mas se se tanto o Governo quanto a Direção da empresa tinham pleno cotiatar essa questão de fmlte, com descortino, teubo certeza de que nhecimento das negociações e que o acordo só foi (mnado com a
haverá nma solução que ser.!. aceita como legítima pela sociedade, azwêucia dos priccipais protagonistas eavolvidos.
pela opinião píblica e pela impmnsa.
O Senado Federal e a opinião píblica estão telativamell1e
Essa 6 minha prco(:upaçio, Sr. ~sidenle.
bem. informados quanto aos aspectos fonnaiS envolvidos no pro-

.,.,._o

· O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senador José Fogaça, infelizmente V.Ex'nio se encootravanoplenário quando o assunto teve aqui a opo<1llnidade de ser debatido. O gmude impedimento, é que a Mesa uão tomou provid&cia alguma, apenas cumpriu o Regimento. Como o Regimento p<escreve que os Srs. Senadom; t&n direito a cinco faltas por mês, ela se sente impedida de
na segunda-feira e na sexta-feira tomar a presença dos Srs. Sena.d=. que não seja obrigat6ria, abrindo o painel de Casa.
A providência que está seudo ezll"rninbada pela Casa, pelos
Srs. Lideres. é no sentido de que adotemos a mesma IlO!Dl& da CâDl3!ll! na seguncla-feiza e na sexta-feiza, não havendo Ordem do
Dia, não temnos painel aberto e, ao mesmo tempo, eliminaremos
do Regimento a possibilidade da existência de cinco faltaS. sem
prepízo dos convites DOIID&is aprovados pelo Pleuário e que sejam justificáveis. Tenho absoluta hberdacle para di= isso porque
não usei nem essa parte nOIZ!!al do Regimento, como Presidente,
para dar o exeroplo A Gasa, uma ve; que as miubas faltas são resultautes da participação, coino ex-Presideute, -da R"UUião dos
Ex-Presidentes da Replblica ero Tóquio e, em -ida, da reunião
a "'• oompareci em c.rtagena, a convite do BID, de todos os Senados da Aliiérica Latina, pam discutir os problemas relativos aos
parlameutos da América Latina. Nem essa,s "presenças eu justifiquei oo quis no Plenário justificá-las. De~ que essas faltas
que teubo apontadas quis declará-las ao Plenário pam ter autoridade e pam poder mostrar qoe a Mesa tem agido apenas na preservação do Regimento.
· Já estamos tom3zJdO providências oo seutido de adotarmos
o mesmo critério da Câmaia dos·Deputados, isto é, eliminaMo do
Regimento a possibilidade das cinco faltas pemzitidas a todos os
Srs. Senadaes.
Concedo a palma ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PI'..SP. Pronuncia o se-

cesso .Juficial que teve como instância o Tnlxmal Superior do Trabalho. Mas, agora, <liante dessas infonzzações, é imporlazlle se discutir os aspectos éticos e pollticos das decisões tomadas pelo Govemo Federal. por ocasião da greve, bem como a JX>Sição do Ministério e da Presidéucia da l'etrol:ris, do Presidente Joel Reno6

!j113Ilto ao cumprimanto do que estava a.cotdado desde 1994. Daí a
importância da readmissão dos tiabalbadores da Pe!Iob!ás demitidos du:cmte a última greve.
· Ainda anZem, coufoane menciooou o Senador José Eduardo Du~ n6s,~ente com o Deputado Luciãno Zíca. conversamos sobre esse 'problema com o Ministro das Minas e Enetgia.

Ra.itm 1 pdo Brito. FIZemOs um apelo a S. Ex• no semido de que
haja. per parte do GovelllQ, uma diretriz para restabelecer um clima de boa vontade e propiCiar a reooostrução de relaçõe:i entre a
direção da Petrobms. seos soperintmdentes e seus gerentes e os
ttabalhadOies, mnitos dos quais dedicaram décacJ.as de sua vida à _
empresa para que ela gerasse muita riqueza em nosso País.
· ·Queremos. aqu~ reiterar o apelo que fizemos ontem ao Ministro Raimrmdo Brito em nOme das Uderanças de todos os Partidos, ou seja, o restabelecimento das negociações no mais alto cível e nwn clima o mais civilizado possível Dr. Rainmndo Brito
disse que esse é o desejo do MinistrO de Minas e Energia.
seria importante que o Govemo, ainda mais diaute dessa infonnação, suspendesse as demissões. Com isso, haveria condições
adequadas à oogociação. ·
Era o que gostaria de reiterar nesta laide, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

D111"aJU o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
-Josi Sarnl!y, Presidente, tki:w a cadeira da presidência,
que i ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário.

guinte discurso. Sem tevisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Os SrS. Senado= PeSrs. Senadores. desde o periodo legal antecedente à data-base dos
dro Simon, Fraucelino P..-eira. Gilberto Miranda Romeu Tuma, e
pelroleiros (mês de setembro/94) do ano passado, a Petrolrls viBeuedita da Silva eoviarun discursos à Mesa pam serem publicauba mantendo tratativas com os pelroleiros em tomo de questões
dos na formado disposto no art. 203 do Regimell10 Intemo.
como: coaeção de distorções salariais, estabilidade, anistia de diri-·
S. Ex's seriio ateodidos.
gentes sindicais, pagamento de passivos tr.lbalbista e outras cláusulas ooustantes de acordo coletivo 93/94, que Dão foram objeto
O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Prononcia o seguiute
de dehberação da Justiça Tz:al>albista.
discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores:
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Venho à presença de Vossas Excelências para cientificá-los das
respostas dadas ao. Requerimento de Informações n° 169, de 1995, de minha
iniciativa, -endereçado ao Exm• Senhor Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, solicitando informações a respeito da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA. As respostas a cada um dos quesitos podem
ser, assim resumidas:

1) Qual é, efetivamente, a renúncia fiscal que representa a Zona
Franca de Manaus?
A renúncia fiscal do Governo Federal , em favor da Zona Franca de
Manaus, atingiu, em 1993, o montante de US$ 1, 7 bilhão (0,37"A. do Pffi
brasileiro). Não foi informadõ o valor relativo a 1994.
·
.
2) Como são fiScalizados os empr?endimentos incentivados que
operam na região? Se há falhas, quais as providências adotadas para corrigi~
las?
As operações incentivadas na região são monitoradas e fiscalizadas
pela SUFRAMA, pela Receita Fedeial e pelas Secretarias Estaduais da Fazenda,
através de instrumentos próprios, que vão-da análise dos cadastros às inspeçõés in
loco dos empreendimentos incentivados.

3) O Decreto n° 783, de 25.()3.93, ·estabelece a fixação de
Processos Produtivos Básicos (PPB's) para diversos produtos industrializados
na Zona Franca de Manaus. Como está sendo cumprida a dete711Jinação?
· Forain estabelecidos Processos Produtivos Básicos (PPB's) para 15
(quinZe) segmentos industriais dá Zona Franca e editadas 18 (dezoito) P9rtarias
Interrninisteriais. Com isso, aproximadamente. 98% da produção conta com
PPB's.
4) Na aprovação dos projetas, estão sendo obedecidas as
recomendações da Comissão lntemrinisterial nomeada me 30.07.93? Quais as
dificuldades encontradas?
·
-

Sim, estão sendo atendidas as recomendações da Comissão
Interrninisterial. Não existem dificuldades porque, basicamente, todas as
recomendações sempre fizeram parte do sistema de acompanhamento da
SUFRAMA, desde a época de exigência de índices mínimos de nacionalização.

5) Ence"ado o período de carência, quais as exigências foitat$ à
empresa, na hipótese de ela não dar prosseguimento ao projeto?
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Os prazos, a contar da data de aprovação do projeto, são de 6 (seis)
meses para início da implantação (Resolução 143/87-CAS), e 24 (vinte e quatro)
meses para o início da produção (Resolução 517/93-CAS), findos os quais é
cancelada a autorização.
6) É verdadeira a acusação de que muitas empresas susbstituem
itens produzidos no País por importação?
As indústrias de bens finais, submetidasw à concorrência de
importados, não podem carregar a ineficiência de produtores e componentes
nacionais, sob pena de simplesmente sucumbirem. Em 1994, foram adquiridos
US$ 2,5 bilhões de componentes nacionais, contra US$ 1,6 bilhão de importados.
.

.

7) Seria conveniente a especialização para o pólo industrial da
região? Por que?
A especialização, embora favoreça a administração e o controle,
pode levar ao "engessamento" do parque industrial de Manaus.

8) Quais as providências agotadas para ajustar o modelo da Zona
Franca de Manaus à Nova Política Industrial. e de Comércio Exterior e ao
processo de integração do Mercosu( de acordo com recomendação do Decreto
n° 781, de 25.03.93?
O ajuste se deu através do Decreto n• 205, d,e 05.09.91; da Lei n•
8.387, de 30.12.91; do Decreto n• 783, de 25.03.91, e Portiuias "Intenninisteriais
MIR/MlCT/MCT. Relativamente ao Mercosul, as negocições têm considerado
os casos das Zonas Francas de Manaus e Terra do Fogo (Argentina), culminando
com· a decisão MERCOSUR/CMC/DEC. n• 8/94 e o Acordo bilateral BrasilArgentina.
9) Qual Q númerode empresas cadastradas atualmente?
São 613 as empresas que trabalham com um mix de cori:tponentes
nacionais e importados, e 744 as que utilizam componentes e matérias primas
exclusiv;unente·nacionais.
10) QuantaS autorizações de importação foram dadas nas últimos
três anos? Destinadas a quais projetas?
A relação entre faturamento e insumos importados foi de: US$ 4,52
bilhões para US$ 0.71 bilhões, em .1982; US$ 6,60 bilhões para US$ 1,24
bilhões, em 1983, e US$ 8,7 bilhões para US$ 1,6 bilhões, em 1984. A resposta
não especifica os projetos.
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11) O controle de compras de mercadorias nacionais revelou
Quais?

imgulari~des?

Foram detectadas irregularidades nas entradas de algmnas
mercadorias nacionais, oriundas, principalmente, de usinas de açúcar de São
Paulo, sendo instaurados inquéritos, que estão, ainda, em andamento.

12) O Decreto n° 205, de 05.09.91, determina a realização de
auditorias técnicas nos projetas industriais incentivados. Isso está sendo feito?
Quqntas foram realizadas? As auditorias revelaram alguma irregularidade?
As auditorias são realizadas sistematicamente. Em 1994, foram
feitas 171 auditorias, para emissão de Laudos de Viabilidade Operacional, e 459
auditorias paia emissão de Laudos Técnicos de Produto. Nas auditorias de 1993
e 1994, foram constatadas irregularidades em 146 empresas, que tiveram os
incentivos. 51Jpensos ou cancelados.
·

13) É exigido o detalhamento do capital social da empresa e sua
composiçiio?
Sim. Tal exigência está CO!'tida no item 2.2 - Dados Gerais da
Empresa, do roteiro de Instruções e Procedimentos para Apresentação de Projetos
Industriais.

14) É exigida da empresa e dos sócios a comprovaçíio da
inexistência de débito relativo às contribuições sociais e fiscais, bem como
certfdiio negativa de débito junto ao FGTS?
Sim. Essa exigência também está contida no roteiro de projetos,_
item 11.

·

15)
O Gqvemo tem conhecimento das. demíncias sobre .
"maquiagem" de produtos, que permitiria, à "!aioria das empresas, importar
produtos praticamente. prontos? Houve f1Sca/izaçiio a respeito? Qual a
providência adotada?
A . SUFRAMA realiza auditorias sistemáticas nas empresas e
verifica todas as guias de importação, por meio de engenheiros e técnicos
especializados, só autorizando a importação de insumos que guardem estrita
conformidade com o Processo Produtivo Básico.

16) A Zona Franca tem agregado tecnologia e mão-de-obra
especializuda na sua produçiio?

O Pólo Industrial de Manaus tem fomentado a agregação da mais
alta tecnologia aos processos de produção e utilizado, em CO_!~Seqüência, mão-de-
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obra especializada de diversos níveis, desde técnicos de nível médio, engenheiros
de múltiplas habilitações e muitos com nível de doutorado. A Zona Franca já
abriga 26 empresas certificadas pela ISO 9000 (ABNT 19000), estando em
andamento a implantação dessas nonnas de qualidade em aproximadamente mais
200 empreendimentos.

17) Qual o valor dos incentivos fiscais canalizados para a Zona
Franca de Manaus, nos úlíimos ·dez anos? Qual a proporcionalidade desses
incentivos, em comparação aos concedidos às outras regiões do Pais?
A SUFRAMA não dispõe desta informação para. os últimos 10
anos. Dísp6e de valores estimados dos incentivos referentes ao Imposto sobre
Produtos Industrializados-IPI e Imposto sobre Importação-II, nos anos 90 a 93:
IMP./ANO

·n

IPI
TOTAL

1990
467.977
915 ..979
1.383.956.

1991
309.080
595.096
904.176

1992
235,994
423.862
659.856

1993
399.806
1.058.770
1.458.576

BENEFÍCIOS FISCAIS REGIONALIZADOS (%)
.
IMPOSTO S/
IMPOSTO Sf
BENFÍCIOS
REGIÃO/
PROD.INDUS"Í'R IMPORTAÇÃO
FISC. TOTAIS
IMPOSTO
. . 55,94
. 38,43
35,29
Norte
3,08
1,87
9,49
Nordeste
56,10
38,58
45,26
Sudeste ·
5,06
3,54
4, 78
Sul.
0,47
0,08
0,98 .
.
Centro-Oeste
' 100,00
100,00
100,00
BRASIL

BENEFÍCIOS TRIBUTÁTIOS- REGIONALIZADOS(%)
1993
REGIÃO/ANO
38,4
Norte
9,5
Nordeste
1,0
Centro-Oeste
45,3
Sudeste
4,8
- Sul
TOTAL
99,0 (*)
(*) 1% não foi regionalizado

1994
26,4
12,3
1,3
49,6
10,4
100,0

1995
7,4
6,9
2,1
73,5
10,1
100,0
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ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL- MANAUS E BELÉM
ANOS
1990
1991
1992
1993

MANAUS
405.719
307.362
204.279
282.090.

BELÉM
295.032
211.686
184.753
.191.090

18) Alguns calculam a remíncia fiscal, apenas do Govemo Federal,
em US$ 1,6 bilhão por ano, o que, distribuído entre os trabalhadores da Zona
Franca, daria uma renda anual "per capita" de ll.'iS 40 mil Estes cálculos são
verdadeiros?
Não há como se considerar este tipo de colocação. O simples raÚ:io
de renúncia fiscal entre os trabalhadores é wn recnrso equivocado, pois não leva
em conisderação o conceito de formação da renda regional e seus
desdobramentos no sistema econôrnico.

19) O planejamento inicial da Zona Franca de Manaus destacava a'
importância do polo agrícola. Como está..sua aplicação? Quais os motivos para
as falhas em sua implantação?
Na legislação da Zona Franca, nunca foi, dado incentivo especial ao
setor agrícola, até porque a região não tem essa vocação natural (a terra é coberta
pela maior floresta tropical do mundo). Me5mo assim fofl!lll tomadas diversas
iniciativas, dentre elas a implantação de wn Distrito Agropecuário, com área total
de 589.000 ha, onde se desenvolvem atividades de silVicultura, pecuária,
fruticultmÍ!, avicultura e piscicultura, dentre outras.

20) Na importação de produtos para a Zona Franca de Manaus,
tem sido obedecida a lei 'de similaridade? Quais os critérios de fiscalização?
A chamada .lei de similaridade foi revogada pel~ Nova Política
Industrial e de Comércio Exterior, sendo absurdo exigir-se o seu cumprimento
para empreendimentos da Zona Franca se, no resto do País, não existe tal
procedimento.

21} Quais as conseqüências, criminais e administrativas, das
investigações sobre as i"egularidades nas guias de importação fornecidas pela
SUFRAMA?
.
_ .
· Não se conhece nenhumà. investigação efetuada ou em curso sobre
importações, até porque não houve denúncia ou indicio de irregularidade nas
mesmas. Se a questão se refere às indústrias que tiveram suspensos os
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incentivos, as conseqüências são: a) Proibição de internação dos produtos no
mercado nacional; b) Caso as internaÇões já setenham efetivado, cobrança de
todos os tributos, acrescidos de multas; c) Inscrição da empresa e sócios
controla!lores em lista negativa junto ao cadastro da SUFRAMA.

22) O jornal O Globo, de 18.01.95, afirmou: "Quando o Governo
realiza um ajuste fiscal que vai atingir toda a irzdústria do resto do país, nada
mais oportuno que rever as normas dessa verdadeira zona franca de fraudes e
sonegações, fazendo-a voltar-se para a exportação". A Crítica, de Manaus, no
dia 27.02.94, fez a seguinte advertência: ·~Zona Franca não pode sobreviver
tentando enganar o país ou buscando beneficias paternalistas. Não é possível
exigir que a inteligência nacional feche os olhos às ind!Ístrias que praticam tão
nefasta- e repudiada pelos empresários sérios- maquiagem de produtos".
Quais as providências que estão sendo adatadas para a correçiio
dessas i"egularidades?
Algumas disfunções .havidas se devem a pequeno número de
empresas da ZFM, em segmentos restritos e, na maioria dos casos, devido à falta
de definição dos Processos Produtivos Básicos - PPB, o que foi corrigido no
decorrer de 1994, com as seguintes providências:
a) Estabelecimento de PPBs para- a, q~ totalidade dos segmentos
industriais incentivados;
b) Implantação de novo Roteiro de Instruções e. Procedimentos para
Apresentação e Análise de Projetos Industriais;
·
·
c) finplantação de Nova Estnitura Organizacional da SUFRAMA e
criação do ·Grupo Especial de Fiscalização;
.
.. . .
d) Instituição. dos Laudo de Viabilidade Opercional e Laudo
Técnico de Produto;
·
e) Instituição do Formulário de Acompanhamento de Processo
Produtivo Básico.

23) A ABINEE - Associaçiio Brasileira da j~dústria Elétrica e
Eletrônica, e a.· AUTOMÁTICA - Associaçiio Brasileira das Indústrias de
Informática, têm denunciado, com freqüência, as "fábricas de mentirinha" da
Zona franca, citando, entre outros casos, os seguintes:
.1) A Kia Motores, do Grupo Mi/mar, desembarcava ca"os prontos
no porto de Manaus, faltando apenas aparafUsar as portas efazer pequenos
·reparos de pintura,·
.
.
.
2) A J. Toledo, com apenas 30 jii'ncionártos, ''produzia" lO a 15
motocicletas por dia;
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. 3) A Receita Federal descobriu, no porto de Manaus, uma carga de
munição camuflada num ca"egamento de brinquedos;
4) O Sindicato dos Metalúrgicos denunciou 20 empresas por
prática de maquiagem.
São verdadeiras essas acusações? Há inquéritos a respeito? Como
estão?
A acusação de "indústria de mentirinha" é falsa porque as empresas
implantadas em Manaus cumprem exatamente o mesmo PPB estabelecido para
empreendimentos em qualquer parte do território nacional. Analisando, caso a

caso:
1) O Projeto Kia Motors foi aprovado em conspnância com o
processo pl'!>dutivo estabelecido para o segmento de utilitários, tendo iniciado
importações em estrita obediência aos seus preceitos.
2) A J. Toledo é uma empresa que trabalha com motocicletas de
·grande cilindrada, onde o PPB, então estabelecido, tinha menos operações que.
outros modelos, que apresentam a produção totalmente verticalizada.
3) A possível descoberta, pela Receita Federal. no Porto de
Manaus, de carregamento de munição em lugar de brinque~ só vem a
comprovar que a fiscalização nesta área está efetivamente funcionando, o mesmo
não se podendo dizer de outros pontos do território nacional, que hoje são objeto
de.preocupação até das Forças Armadas, porque vem alimentando, dentre outros,
a verdadeira guerrilha urbana no Rio de Jeneiro.
4) As denúncias do Sindicato dos Metl!lúrgicos foram objeto de
.
verificação pela SUFRAMA, sendo, em alguns casos, comprovadas e, em outros,
não. ·os casos comprovados fóram penalizados pela Autarquia, que passou, daí, a
utilizar-se, com os devidos cuidados, de informações fornecidas pelos· próprios
funcionários das empresàs.

24) Há estudas, no Governo, para reformular a Lei do Processo
Produtivo Básico, considerada falha, imprecisa -e inceiitivadora do contrabando
legalizada?
·
Esta Le~ como toda norma jurídica, tem que se adequar (grifo
nosso) constantemente aos objetivos para os quais foi criada, mormente em casos
como o em análise, onde ela se reveste de instrumentos de desenvolvimento de
OS PPBs são,
setor importante da economia, como o industrial.
costumeiramente, submetidos à crítica dos Ministérios: da Indústria, Comércio e
- Trurismo; da Ciência e Tecnologia, e das Comunicações. O sistema de exigência
do PPB já tem seu lugar de destaque, pois está sendo adotado o mesmo
procedimento em acordos internacionais. como o ME~COSUL. E está sendo
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cogitado para se constituir em requisito de origem na lista positiva de produtos
que gozarão de isenção da Tarifa Externa Comwn (TEC), no acordo BrasilArgentina, referente à comecialização de bens prOduzidos nas áreas aduaneiras
especiais de Manaus e Terra do Fogo.
Estes, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, os
esclarecimentos prestados pelo Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento,
através do encaminhamento de respostas elaboradas pela SUFRAMA aos
quesitos apresentados em nosso Requerimento ,de Informação, e que procurei
reswnir para conhecimento dos membros desta Casa. O texto integral do
relatório apresentado se encontra, em meu Gabinete, à disposição daquelc;s que
desejem, eventualmente, aprofundar estudos a respeito.
Muito obrigado.

.
O SR. FRANCELINO_:PEREJRA (PFL-MG. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:

Com o término do período de férias de julho,
.. repete-se a terrível estatística das 111,as e estradas deste
País.
Centenas de acidentes . de trânsito ceifaram
preciosas. vidas, e ~em mesmo as campanhas educativas e
as ações de fiscalização foram s~:ficierites para evitar a
. tragédia que se repete a cada arto.
.
. As causas dos acidentes também não mudam:

. pesstmo · ~stado de conservação das rodovias e,
principalmente, a imperícia e a imprudência, reveladas por
motoristas despreparados e irresponsáveis.

. .

.A

soc~dade

está cansada da .repetição desse
trágico espetáculo, que pmduz viúvos e órfãos e inabilita
pessoas, sobretudo jovens, as vítimas mais freqüentes.
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Uma rigorosa legislação para coibir a ação dos
criminosos do volante faz-se urgente. Não há mais tempo
a perder.
Na condição de presidente da Comissão
Especial do Senado que examina o projeto do novo
Código de Trânsito Brasileiro, sentimos a angústia das
pessoas e das instituições, numa justa demanda pela pronta
e imediata aprovação da matéria.
Estamos acompanhando e aplaudindo a
mobilização .que a sociedade está fazendo em todo o País, -_
através de abaixo assinados e manifestações públicas, com··
objetivo de abreviar a decisão<io Congresso Nacional.
Certamente, essas manifestações contribuirão
efetivamente para ampliar o debate e respaldar, com a
participação popular a decisão que estamos prestes a
tomar..
Nesta terça-feira a Comissão retomou ·suas
atividades após o recesso, aprovando um cronograma de
trabalho que .garantirá a apreciação do projeto do novo
Código até. o ·final deste mês, para qúe a matéria seja
incontinentí encaminhada ao plenário do Senado.
O parecer do relator, o nobre senador Gilberto
Miranda, -e-stá~-em-fase final de elaboração. e deverá ser
enriquecido com .as sugestões objetivas · ·e propostas
concretas a serem colhidas durante-' o Fórum sobre o
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projeto do Código de Trânsito Brasileiro, que a comissão
promoverá no auditório Petrônio Portela, no próximo dia
17.
Será a última audiência pública a respeito da
matéria
Para o evento foram convidadas autoridades
federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente
envolvidàs com a questão do trânsito, além de instituições
privadas, técnicos, especialistas e representantes de
entidades da sociedade civil.
Estamos convencidos de que, com firmeza e
determinação, conseguiremos dotar a Nação de uma
modema e eficaz legislação de· trânsito, capaz de
contribuir para reduzir, sensivelmente, os acidentes nas
ruàs e estradas.
. Muito Qbrigado!
"b SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. PronunCí<! o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:

E:ntende-se que a redobrada atenção, que
o Governo vem conferindo à marcha da execução
orçamentária, relaciona-se com o propósito de
fortalecer as bases de sustenção do Real. Esse
·empenho, bastante visível, ajuda a dissipar dúvidas
sobre o futuro da estabilidade monetária, no
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momento em que a nova moeda brasileira está
prestes a comemorar o seu primeiro aniversário.
É óbvio que não se pode alcançar sem
sacrifícios a vitória final na batalha pela moeda
estável. Mas, embora a comunidade nacional esteja
disposta a pagar o preço da estabilidade, reina em
alguns círculos o temor de que esse preço
ultrapasse os limites . do razoável. E isso já se
verifica em alguns casos.
,
· Em primeiro lugar, registramos o fato de
.que a sustentação do Real esteve quase que
exclusivamente a cargo da taxa de câmbio ,
sobrevalorizada, produzindo importações maciças, à
sombra do baixo custo da moeda estrangeira. ·
Enquanto o mercado nacional era assim
inundado por numerosos itens já produzidos no
País, as exportações claudicavam, · pela simples
razão. de que o volume de dólares recebidos pelos
exportadores nãó bastava para cobrir. os custos de
produção. O Governo decidiu atenuar as tensões
presentes na área, adotando medidas para suavizar
as agruras sofridas pelos produtores de bens
exportáveis. A extensão até ·360 dias dos
adiantamentos por conta de contratos de câmbio foi,
por exemplo, uma providência oportuna.
Ficou demonstrado que a âncora cambial,
por si só, não podia manter estável 6 valor da
moeda por muito tempo. Diante dessa percepção, a
equipe responsável pela política econômica passou
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a dar ênfase à taxa de juros, em defesa do Real,
diante de ameaças de erosão inflacionária. Se
levarmos em conta as falências, concordatas e
títulos protestados desde fins do ano passado, logo
perceberemos o elevado custo imposto ao sistema
econômico para se alcançar o desaquecimento da
demanda.
Vamos, portanto, que também a âncora
dos juros se revestiu de aspectos negativos, pois
acarretou desemprego, perda de produção e
suspensão de investimentos no parque industrial.
Depois dessa breve referência a dois
pontos de apoio da nova moeda, parece obrigatória
uma indagação sobre_ os- recursos outros, a que
deveria apelar o Governo, em seu esforço de
preservação do valor do Real.
Sr. Presidente, Senhoras - e · Senhores
Senadores, no avançar de minhas considerações,
sinto-me· aniparaâo no consenso que prevalece em
círculos competentes, ao focalizar o equilíbrio das
contas do Orçamento da União como a questão
primacial do momento. Nesse equilíbrio reside a
única base perene de sustentação da nova moeda.
Trata-se de uma âncora que não está sujeita a
contestações ou desafios, como ocorre tanto com a
taxa cambial sobrevalorizada quanto com a
escorchante taxa de juros.
Antes de · fazer . um cometário sobre a
execução orçamentária, -coloco em tela a
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estonteante perda de receita federal, em
conseqüência do contrabando, em diferentes pontos
do País.
Impressiona, em particular, o ingresso de
grande volume de mercadorias, no Braail, através
da Ponte da Amizade, que liga a paraguaia Ciudad
dei Leste ao nosso território. De acordo com
levantamento estatístico da Secretaria da Receita
Federal; transitam ·pela referida ponte nada menos
de vinte e sete mil pessoas por dia, acompanhando
compras feitas do outro lado da fronteira. Cerca de 7
·milhões de pessoas, por ano.
A informação disponível leva a crer que
cada viajante brasileiro adquire, em Ciudad dei
Leste, pelo menos quinhentos dólares acima da cota
de US$250, isenta de impostos. Acima dessa cota, a
incidência tributária é de cinquenta _por cento do
valor das mercadorias.
·
.

.

Estimam· as autoridades fazendárias que
entram no País, diariamente, sem o pagamento
devido dos tributos de importação e produtos
industrializados, mercadorias que, · em valor muito
SlJbavaliado, chegaria a 13 milhões e quinhentos mil
dólares. Por mês, teríamos uma soma superior a
quatrocentos milhões de dólares ou a estimativa de
cinco bilhões de dólares· por ano. Os valores
· verdadeiros estari~m muito acima dessa estimativa,
considerada excepcionalmente moderada.
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Sr. Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, parece estar demonstrado aos fiscais da
Receita Federal que milhares de pessas fazem das
compras que realizam no Paraguai uma profissão,
uma atividade regular, um rendoso meio de vida às
custas do Erário. Mas como fonte de prejuízos para
a Nação não conta apenas a evasão fiscal, mas a
perda de empregos que resulta da substituição de
produtos brasileiros por similares importados de
forma irregular. Pois se produz aqui tudo o que lá se
compra, ou quase tudo!
Nas esquinas de todas as cidades
brasileiras . é possível a compra de cigarros
brasileiros, exportados para o Paraguai e de lá
trazidos pelas vias do contrabando. É sabido que· os
fabricantes de cigarros pagam no ·Brasil impostos
que superam a casa dos setenta por cento do preço
do produto no varejo, impostos que . não são
cobrados quando o produto é exportado para o país
vizinho. Os ·cigarros criam para os contraventores
um campo especial de atuação, de múltiplos efeitos
negativos.
Pois essa atuação deixa expostas as
fragilidades do esquema de comércio exterior no
Brasil, prejudica a ação da excelente fiscalização da
Secretaria da Receita Federal e leva a crer na
existência de vínculos entre a polícia comum e o
crime organizado.
·

Os prejuízos sofridos pela Industria do
fumo

no

Brasil

ressaltam

a

importância

e
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oportunidade de uma campanha, como a que está
sendo anunciada pelo sr. Everaldo Maciel,
secretário da Receita Federal, para coibir os abusos.
Não é fácil contabilizar os prejuízos causados tanto
aos fabricantes de cigarros como à Secretaria da
Receita.
O desafio dos contraventores não é
menos agressivo · no caso das importações
irregulares de aparelhos eletrônicos, coniputadorés
e impressoras, bebidas, perfumes, tecidos, relógios
e numerosos outros itens. Chega a ser escandalosa
.a evasão fiscal, que atinge em cheio os impostos de
importação e produtos industrializados.
As grandes empresas estão colaborando
com as autoridades fazendárias na repressão ao
esforço· a
contrabando.
Destaca-se
nesse
Associação Brasileira ·de Combate à Falsificação,
ABCF, · que há algum tempo vem documentando a
falsa .. legalização de . compras de aparelhos
eletrônicos em Ciudad dei Leste.
É singular.o caso dos telefones celulares.
Em-shoppings centers daquela cid~de paraguaia os
compradores · desses aparelhos adquirem com a
-maior facilidade as notas fiscais falsas, para
preencherem como lhes convier. Estão sendo
usados os nomes de empresas brasileiras, muitas
naturalmente fantasmas, conforme acreditam as
autoridades policiais. Nos últimos meses foram
emitidas mais de quatro mil notas frias por lojistas
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de Ciudad dei Leste em favor de pessoas que
compraram celulares.
Parece claro que a partir de certo
momento esses compradores terão que dar
explicações tanto à Receita Federal como à
T elebrás ou às Concessionárias Estaduais sobre
compras irregulares e uso não-autorizado desses
aparelhos.
·
. : Este ano, a delegacia a Receita Federal
em Foz do lguaçu, Paraná, está dobrando o valor da
apreensão de mercadorias que ingressam no Brasil
·de forma irregular.
Ultimamente, .ganha
intensidade
o
movimento diário pela Ponte da Amizade. Por ali
passam todos os dias vinte mil veículos, entre
automóveis, ônibus e caminhões. E da delegacia da
Receita em Foz do lguaçu a estimativa. de que o
contrabando de origem paraguaia leva o Governo
brasileiro· a perder arrecadação de impostos no valor
de um bilhão de ·dólares a cada mês. Talvez a cifra
esteja superestimada, mas ninguém pode negar o
caráter excepcional do volume de compras que os
brasileiros fazem do outro
lado da fronteira.
.
..
'

'

· Desde fevereiro, os turistas brasileiros
podem adquirir no Paraguai, com isenção de
impostos, mercadorias no valor de US$250. A burla,
facilitada principalmente pelas notas fiscais falsas,
· eleva de forma considerável o valor real acimà
desse limite mínimq.
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Como se sabe, as faturas estão sujeitas à
alíquota de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
excedente da mencionada cota, porém a
fiscalização não está aparelhada para efetuar a
cobrança. O controle se faz·por amostragem, o que
permite extraordinária evasão fiscal. Além disso,
muitos compradores recebem suas mercadorias em
hotéis de Foz do lguaçu, o que dá idéia de grandeza
contrabandeado ..
do volume normalmente
-

.

Mas não é inocente uma parte da
contravenção que ali se pratica. Um comissário de
· polícia do Paraguai disse ao "O GLOBO" que todas
as semanas, brasileiros, que seriam agentes de
traficantes cariocas, adquirem em Ciudad dei Leste
grandes lotes de armas;· transportadas para o Rio de
Janeiro em jatinhos particulares. ,
Senhoras. e Senhores · Senadores,.a
reportagem publicada por aquele jornal descreve a
Ciudad dei Leste· como· paraíso de contrabandistas e
traficantes, ou o prinCipal centro de abastecimento
de armas para ·o crime organizado do Rio e de São
·Paulo.
Acrescenta essa -noticia que, nos
primeiros · dias de . maioi passado, duas lojas da
mesma cidade paraguaia venderam a quatro
·brasileiros pelos menos vinte pistolas automáticas,
.dez fizis AR-15 e duas metralhadoras. Disse o
· citado comissionário que ·a informação .sobre tais
compras foi transmitida à polícia brasileira.
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Os repórteres de "O GLOBO", Daniel
Hessel Teich e Joel dos Santos Guimarães,
visitaram uma loja de armas instaladas no Shopping
Center Verdone, onde clientes examinavam, com
naturalidade, diversos tipos de armas. Os
empregados da loja mostravam os últimos
lançamentos do mercado americano: pistolas calibre
22, automátricas, com luneta, vendidas a US$ 500,
e fuzis AR-15, oferecidos por US$ 3 mil. As armas
adquir·idàs são _ehtregués em hotéis do lado
brasileiro, em Foz do lguaçu.
Trata-se de -fatos de extrema gravidade,
que devem ser examinados com o maior rigor pelos
organizadores da campanha que será em breve
lançada pela Receita Federal, ao longo das
fronteiras com o Paraguai e a Bolívja.
Na América Latina, a Ciudade dei Leste é
o lugar onde se opera a maior distribuição de
produtos . falsificados, conforme declaração da
Associação Brasileira de Combate à ·Falsificação.
Essa entidade .reune uma centanas de grandes
empresas nacionais-e multinacionais. Sabe-se que a
falsificação abrange uma ampla ga!J1a de produtos,
desde óculos Ray Ban - até remédios, como a
tetracilina, antibiótico produzido do outro lado da
fronteira com base em fubá de milho.
O problema criado com as importaçõeE
·irregulares não se limita à Ponte da Amizade. Outra
ponte, a Tancredà Neves, que liga o território
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argentino ao brasileiro, serve também à passagem
de grande massa de mercadorias importadas de
forma irregular.
Em meados de maio passado, os dois
citados reportares de "O GLOBO" descreveram as
fronteiras do Brasil com os países vizinhos como
uma peneira onde grandes furos permitem a
passagem de enormes quantidades de drogas,
armas e carros roubados. Faz... se nesse lugares
contrabando de todo tipo. Os dois citados
jornalistas, em longas reportagens publicadas no
grande matutino carioca, dizem que a situação é ·
muito crítica na divisa com o Paraguai e a Bolívia. A
fronteira se estende por -1.200 quilômetros, entre
Corumbá e Paranhos, no Mato Grosso do Sul.
Esse enorme trecho é vigiado por apenas
vinte e dois homens da PoHcia. Federal,
encarregados de combater o narcotráfico e o
contrabando de mercadorias. Meia dúzia de fiscais
da ·Receita Federal monitora a entrada e saída de
cargas ao longo da fronteira com os dois países
vizinhos. Acreditam fontes policiais da área que pelo
trecho Corumbá-Paranhos passam 60% da
maconha . e 80% por cento da cocaína que
abastecem o mercado brasileiro, conforme os dois
reportares citados.
Na brasileira cidade de Ponta Porá,
- separada da cidade paraguaia de Pedro Juan
. Caballero apenas por uma rua, acre~ita a Polícia

201

202

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1995

Federal que 70% da população vivem direta ou
indiretamente do tráfico de drogas e do contrabando
de mercadorias.
Parecer haver descaso inaceitável das
autoridades federais brasileiras no controle dessas
vastas extensões de nosso território. Mas isto não é
de agora! Informa-se que em Ponta Porã a
delegacia da Receita· Federal tinha cinquenta e dois
agentes; em 1988, em comparação com o efetivo de
apenas dez, hoje existente.
.
Grave é a denúncia de que a delegacia
daquela cidade fronteiriça não tem recursos nem
mesmo para pagar as contas de água, luz e
telefone, vencidas desdé janeiro. Não é difícil
perceber os riscos a que se acham expostos os
agentes brasileiros, operando numa área onde o
contrabando e o narcotráfico movimentam elevadas
somas de dinheiro.
·.
.
· Comprovaram os mencionados reportares
que a Polícia Federal de Corumbá, cidade que é a
principal porta de entrada da cocaína boliviana, está
em ruínas, com· a sua carceragem abarrotada de
traficantes à espera de julgamento. .
Sr. Presidente Senhoras e Senhores
Senadores, é provável que no segundo trimestre do
corrente exercício se mantenha as tendência ao
deficit das contas do Tesouro Nacional. Não
obstante o contínuo esforço do Executivo para
reduzir os gastos de custeio, o decifit se manterá
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presente como resultado da pressão exercida pelos
encargos da dívida pública interna.
A política de juros altos, se por um lado
favorece o aJívio das pressões contra o Real, por
outro tem forte incidência sobre o custo da dívida
pública. Estimando-se a dívida em cifra que se
aproxima de 70 bilhões de reais, entende-se que os
juros pagos pelos títulos federais, de cerca de 4%
ao mês,: tendem a causar desordem nas contas do
Tesouro.
.
É evidente que o desemboso para
pagamento de juros, como responsabilidade do
Tesouro, pode ser bastante atenuado pela rolagem
de parte da dívida, isto é, -pela colocação de títulos
novos em substituição a antigos. Em termos
puramente contábeis, a incidência dos juros
provocaria gastos adicionais· da ordem de 30 bilhões
de reais. Felizmente, a rolagem··. suaviza o
compromisso do_ Tesouro com a remuneração de
seus papéis.
A rolagem e os cortes no Orçamento da
União, este ano,· cortes da ordem de 1O bilhões de
reais, podem na verdade produzir um razoável
equilíbrio, quando se torna indispensável um saldo
positivo crescente no confronto da receita com a
despesa.
Sabe-se que o Ministro do Planejamento,
Senador José Serra, deposita esperança nos
resultados da atuação da recém-criaç!a Junta de
J

'"

,...
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Programa Financeira, que tem a incumbência de,
mensalmente, definir com os Ministérios a previsão
de despesa.
Esse
processo
ininterrupto
de
reordenação das contas públicas ressalta a
importância de um grande salto na apuração de
superavitis orçamentários. Paralelamente aos
esforços com essa .-finalidade, as autoridades
federais. competentes têm diante de si o desafio do
contrabando. No · caso em apreço, torna-se
absolutamente necessária a adoção de providências
-práticas capazes de -coíbir essa atividade criminosa·
e nefasta sob todos os pontos de vista.
Talvez seja supérfluo salientar a relação
de causa e efeito entre o combate ao contrabando e
o incremento da receita pública federal. A
programação de cortes orçamentári<;>s, estimados
em 1O bilhões de dólares, impfica -sacrifícios
consideráveis, em termos de recursos destinados a
setores vitais como a saúde, a educação e as obras
públicas.
Ora, Senhoras e Senhores Senadores,
representantes da Secretaria da .Receita Federal
acreditam __ que o combate efetivo ao contrabando
poderá elevar a receita do Tesouro em pelo menos
1O bilhões de dólares. Situados em lugares
estratégicos, como as pontes da Amizade e
· _Tancredo Neves e a faixa de fronteira que separa o
nosso território da Bolívia e do Paraguai, os fiscais
da Receita têm plena consciência dos enormes
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prejuízos que as crescentes e insólitas atividades de
contrabandistas causam ao Tesouro e à economia
nacional.
A situação é grave, porém não estamos
em desespero de causa. Predomina no seio do
Executivo um espírito reformista ·autêntico, que
suscita a esperança de que será· ouvido a tempo o
clamor dos segmentós · da sociedade, contra a
inunda~o de mercadorias contrabandeadàs.
Não é necessário frisar que· o Tesouro
colherá de imediato os benefícios de uma política
·firme e conseqüente contra as atividades do
contrabando em expansão ininterrupta, ao longo de
nossas fronteiras.

O SR. ROMEU TUMA (PL-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr"s e S_rs. Senadores:

Através de expediente dirigido a este parlamentar, os nobres
senhores veréadores da Câmara Municipal de Bragança Paulista,
· Estado de São Paulo, levantaram uma questão sobre tema de interesse
comum a todos os brasileiros: as expropriações po; utilidade pública
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ou interesse social, objeto do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de
1941. No referido documento, os representantes daquele Legislativo

manifestam seu entendimento quanto à necessidade da atribuição de
responsabilidade à autoridade responsável pela expedição de
Decretos dessa natureza que possam dar causa a comprometimentos
das finanças públicas ao término do respectivo mandato.
. .R_essaltam os senhores vereadores, em seu expediente, que,
mesmo com o depósito prévio, para fins de imissão provisória na
posse, muitas vezes a quantia depositada não corresponde ao valor
real do imóvel expropriado, o que corrobora a necessidade do.
procedimento de uma programação orçamentária dos re~ ·
necessários para tal fim, em - fase anterior à expropriação
propriamente dita.
É fato, Senhor Presidente, que a expropriação isenta da

necessária reserva dos recursos para sua efetivação, na maioria das
vezes,

res~lta

.em co_mpromissos financeiros que ultrapassam o

mandato da autoridade responsável pela expedição do instrumento
legal expropriatório, ·
Objetivando evitar tal situação, faz-se necessária a criação
de mecanism9 legal específico onde esteja prevista a nulidade do ato
expropriatório no qual não esteja prevista a dotação orçamentária
devida para indenização relativa ao bem expropriado.
Participamos a este Plenário que, como alternativa de
solução para essa questão, estamos apresentando nesta data, projeto
de lei que propõe· nova redação para os artigos 6°, 9° e 20° do citado

zrn
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Decreto-Lei n° 3.365/41, prevendo a devida reserva de recursos
orçamentários a nível federal, estadual e municipal para pagamento
do bem a ser desapropriado, com indenização justa. Nos termos de
nossa proposição, no processo judicial pertinente, caberia ao Poder
Judiciário decidir quanto à pertinência da caracterização de utilidade
pública ou interesse social dos bens a serem desapropriados,
reservando-se ao expropriado o direito de contestação ampla,
confonp.e qetermina o Texto Constitucional.
Entendemos com essa iniciativa, Senhor Presidente, estar
atendendo às ponderações não ~omente dos nobres Senhore~

.

.

/?

Integrantes d? Legislati~o de .B~agança Paulista, mas bus~
adequar a legislação pertmente a mcessante busca da justiça social
pelo Governo do Brasil.
Era o que tinha a informar.
Obrigado Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores.
''\
.1"

/.-;/ ..··

,.. . . . . . .
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./
J.·
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/
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A SR• BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores:

Ao
desejo

r~iniciannos

rrenunci::~r-me

com

as atividades legislativas nesta Casa,
rel::~ção

àquilo que considero o grande

desafi0 rara o semestre que se inicia. A esse desafio devemos

..

-"""
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melhores esforços. exercitar nosso espírito de

seriedade e lucidez pois que estaremos determinando

d:1 i'bção. Refiro-me à Rdonna Constitucional em curso.

Temos "· dcv'-'r moral e cívico de analisar. em profundidade e até a
e-xau~t!\'.

as m~1t:!rias alí contidas a fim de v~marmos as decisões

a':ert:l,~:!:>.

DeYemos dispensar a esses conteúdos a máxima atenção. o

r-.íximo cuid:1do com relação aos termos em que se darão as
mudan~.::1·: .J1·X~ss{trias. Rçssa!to a import<ineia crucial desta Casa no

sentido <..k manter a vigilância no que de implícito possa haver nos
texW~; ~'~i··c!ií::.::;ti·:os

que venha a ferir os mais k:;ítimos interesses da

R~ariílno

minha convicção. de cidadã e mulher pública, de

·soei: ::1é\:.
que

ess~

,.\ o nos:,o Yen.ladeiro trabalho!

Espccificmnente. com rebçt'!o à R.:f,mna Tributária, ainda
que nt0 (' pre~·.?~;te momento muitos ·ele nós não con_heçam o seu
contcúdil. :11! n;.:Ttn c::pcctativas de que ela •:cnha com o intuito
E1JrimonL.' de r.:~imir 0 caos fiscal cm que se encontra o nosso País.

O P,r:,:-;:1 - : i:-;t,~ é notúrio- é vornz em seus trih:tns~ tanto em termos
de qu:m: ;J::,k qunnto cm termos de valores. Mas é. na proporção da
sua \"('r::c:i.J:Kk. o seu· revcz: inúhil e incapaz de exercer controle
sobre a sun

~rrec:1dação.

Nosso sistema tributário é centralizador -

emhorn a hase política ·do cidadão seja o município devido às
distânci~l:;

continentais - é dcsfonne e injusto. f..1z incidir sobre a

popt:l.:1çi:•'

t:n~:-:

ac~"th~m

;'Or

con:~rci;n".:·:

infinidade de impostos. muitos Jdes em cascata, que
ir;Yi:Jbilizar

os · mtcro

e

c ·..::'1prcsúrios. E. infdizmcnte.

pequenos
omi~so

produtores,

com relação aos

grane~~ ,!~\·.;,],m~s.

é in\ i;\··::!

Nu o h;.í_ úli\'iJas de que o ntunl Sistema Tributário

P::;::s:unos. sim. estudar uma melhor e mais justa

dl··-•r'l····' .--:,, ·1·'"" ''ll'"'r"OS
.)" ..
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'"•'•':

'-1\7 r.,_

•"

-.. .. L:;-

•

Na questrio da Reforma da Previd.::ncia. devemos estar

atentos nnra que possamos. ter a capacidade de avaliar, em
•: ..I
,,,u.;
P r·"'fl''"~
\.•~

l'f,.,.
....

~.u

a proposta que chega no Senado. Devemos ter um

ct ·-~:1-.l;_1 .-,~,_!d:>r~1c!<) nesta qucst:io que irá reformular a estrutura do

sr

.,,,~_

ir~;

qu·:

<.!ct.:rminar o destino de milhões de trabalhadores,

.aposentadtlS e pensionistas. Devemos gar::mtir a essa população,
de'. ':mos ;:1ranti: aos nossos

idt~sos.

uma

r!f'Osen~:.~doria

decente para

que de·.;frutem com dignidade os seus dias de descanso. a partir da
contril .i' .;::i o que fizeram ao longo das suas vidas produtivas. É
preciso corrigir as distorções que exist.:m no 'Sistl!ma Previdenciário
sem prej•Jdicar a massa trahalh::tdora. N::io estou.· me .posicionando
contra ::l_l:·ernativas de moderniz::tção do sish:ma. contra os ajustes.
.

-

Porém as mudanças ni'ío deverão; não poderão. atingir àqueles para
com o:; c;•.:::i:; C' Estado só tem dividas ~(~ciais a pagar. Vale frizar, é
~justõ ê desleal aceitarmos soluções que crucifiquem, ainda mais, o
trabalhador brasileiro.
Relativamente à questão da Reforma do Estado gostaria
de ressaltar minha convicção de que a posição do Governo não deve
se restringir a questões partidárias ou de apoio político pois este-é um
assunto de interesse nacional que também irá detenninar o futuro de
toda a Nação.
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Trago à discussão, também, a proposta do Ministro Jatene
para a Saúde. com a volta do IPMF que atualmente está sendo
colocado nos moldes de uma contribuição e não de um imposto.
Senhor Presidente, é notório que a maioria esmagadora da população
não tem condições alguma de arcar com mais taxas. O povo brasileiro
é um dos que mais tributos rende ao seu Pais! É necessário, sim, é

urgente, que se trace uma política nacional para a Saúde. Todavia,
acredito _q~e esta deveri~ surgir a partir de concepções saneadoras,
que urgem-serem adotada5 sob pena de o Projeto do Dr. Jatene "ir por
água abaixo". Sim, porque toda a Nação tem consciência das
irregularidades a que estão submetidas as verbas destinadas à Saúde...
A corrupção desenfreada que corroe grande parte das entranhas
daquele Organismo. os desvios de somas vultuosas que chegam à
casa dos milhões, a sonegação, as compras ilícitas, os desperdícios,
as. contr.1tações irregulares de serviços, a orida grosseira de toda a
sorte de irregularidades se não forem extirpadas ou, ao menos,
controla~as

.

a partir de uma proposta corajosa e· transformadora,
-

acabarão por caracteri?:ar o projeto do Dr. Jatene c~mo uma tentativa
de "tapar o sol com. a peneira". Além disso, o que me traz grande
preocupação é que a proposta inicial - verba arrecadada para a saúde,
com tcmro e obj.~tivos definidos - começa a se: colocada como uma
taxa pcnn:::mcnte.

Sl~jcita

.a

~:r

aplicada em outras políticas, sem

gar::mtia d? compromisso p-ara com a recuperação do sistema de
snúd-:-

hr~~ikiro.

motivo único. segundo constn. pelo qual a idéia foi

retomada.
A saúde. Sr. Presidente. Senhoras e senhores senadores,
bem

Cf'tT'n

a educação necessitam de um projeto. de uma política

~
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d. :\ situação cm que vivem mill:õcs de. brasileiros.

mnrg!nali:>:ados. alijados do processo sociaL camctcriza a maioria da
porubç:i•' c0mn llmn enorme e terrível epidemia nacional. Embora o
Bmsil

e:.t~ja

entre as I O primeiras economias ocidentais. pelo volume

de prndc!·;:1o de bens e serviços. está em 60° lugar entre os países
mediJ<)S

·~-·m

sctl desenvolvimento sócio-económico. Isto significa que

o Dmsil 0 um dos campeões em desigualdades sociais.

AproYeitando a oportunidade, segundo matéria publicada
.Po .Jornnl do 13rasil. edição de ontem, a qual trago comigo e peço ao
S nhor r:·.:sid..:ntc a gentileza de mandar registrar nos Anais

desta~:

C1sn. no l'stado do Rio de l::lneico. conforme pesquisa contida

na~

mat<.!ria. o maior problema para a população carioca é a questão da
saúde c Ja educação. É a comunidade .se pronunciando. Não é a
melhoria de trnnsportes urbanos. não é a ampliaçãqda linha do metrõ
..

ou a

·~n~;!izaçf!o

da Linha Amarela. A Vox Populi detectou que 64%

dos entrcvistadós apontam o caos na Saüdc Pública como a maior das
.

.

prcocup::v;õcs. seguida de 16% de entrevistados que considera
urgente n melhoria da rede de escolas públicas.
Os dois setores sofrem com o descaso do Poder Público e.
com raríssimas exceções. ambas as redes funcionam em condições
extremamente precárias. Os

problem~s

vão desde a falta de material.

de infra-c<;trutura. até à inexistência de programas de valorização dos
seus profissionais e de políticas salariais decentes. Estas questões'
assumem um perfil tr.lgiço a partir das

Ut"~'flartdades

cometidas.
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detectadas e denunciadas pela imprensa, às quais eu me referi
anterionnc-ntc. Os dois setores est:1o sucateados e o resultado dessa
situação

~-

no que tange à educação, altos índices de repetência e

abandon0 c na saúde. a desnsist0ncia total aos necessitados.

Paralda e sorrateiramente atuam as m:ífias de empresas
fant~!:;m~!::

f<m1cccdoras de medicamentos e m::ttc:rial

ho~pitalar

Pelo

menos· t::1'l I"fospital ligàdo ao Minist~rio da Saúde no Rio - o de
Cardiol<':;ia d.:- Laranjeiras - comprou material de .empresas sem
. registro

a1~um:

Com~rcio

a Baxman Comércio e Fornecedora Ltda. e a Croman

c Representações Ltda. Esta denuncia eu faço com base em

dados pu';lic::ld<1S no Diúrio Oficial da Uni :lo dos dias 19/06 e 10/05
d.

s~~

::tn<' · Um outro dado: Recentemente o Tribunal de Contas do

P :t' dcmmciou um romho de R$ :!8 milhões 11as contas da Secretaria
de Es!aêu de Saúde. Esses números st:rcram o qrçamento total do
.'

'

Órgao para o ano de 1995. que é de R'b :!:! milhões. ·

Tenho à convicção de que as lhud.:-s e as irregularidades
são as principais responsáveis pelo

sucat~amento

em que se

encontram as redes de ensino e de saúde. no meu Estado. Muito
prontvelmentc pelos mesmos motivos. em nível nacional. Os
sistemas educacional e de snúde padecem l>nsicamente deste mal. Por
isso minha cotwicçüo de que d!!vemos atuar com seriedade e
· Yconsciência. sem atitudes e decisões paleativas '· ., simplistas que não
irão resolver.

absolut~mente,

esses problemas já que eles são
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estruturais e não uma simples falta de verbas. como possa parecer a
alguns. [sse qu::tdro. infelizmente. apresenta-se generalizado, feito
uma epit!.:m ia. e sintetiza o que de mais negativo um País possa
apresentar à comunidade -internacional: o descaso com os destinos do
seu povo_ Pobre ou rico. o País que prioriza a saúde e a edução eleva
' .

sensivelmente a qúalidade intelectual e a expectativa de vida de seu
povo.

A d.:mocmcia talvez seja a fonna mais dificil e complexa
de govcmar uma Nação mas sem dúYida é a mais rica e gratificante:~,
O ser lnnn::mo possui uma vocação natural para a liberdade. Toda a
tmjetória do homem no mundo é no sentido de tomar-se cada vez
mais lil)l!rtO. Através da educação. da saúde, do tr~balho, da cultura,
buscamos transcender os preconceitos. as

vcr~.1des

acabadas, os

dogmas. ::~s opressões:· desejamos encontrar nosso ~erdadeiro destino
no munu•)' A

prom~ção

da. cidadania· plena. num País como o nosso,

é um grande desafio! .

Muito Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Levy DÍliS)- Sobre a mesa. oficio
que sexá lido pelo Sr. 1° Secretário em exercí'cio, Sr. Guilherme
Palmeira.

É lido o seguin!e:
OFÍCIO N" 623!95

Brasília. I de agosto de 1995
Senhor Presidente,
Tellho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido
Progressist:l Reformador - PPR. os Deputados Fausto Martello e
Jair Bolsonaro para integruom respoctivamente como titular e suplente. a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida
Provis6ria n• !.056, de 27 de julho de 1995 (convalida a MP n•
!.03 V95), que "cria a Gtatificação de Desempenho de Aúvidade
de Fiscalização de Desempellho de Aúvidade de Proteção ao Vôo
e dá outras providências". Em substituição aos já indicados.
Atenciosamente, Deputado Luciano Castro, Vu:e-L!der do

PPR.
O SR. PRESIDENTE (Levy DÍBS)- O expediente lido vai
a publicação.
Sob<e a mesa, requerimento que seiio lidos pelo Sr. 1• Se-

cretário em exetclcio, Senador Guilherme Palmeira.
Slo lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N" 1.1137, DE 1995
Senhor Presidente,
Em fundamento no art. 50, caput, da Constiluição Federal e
no art. 397,
do Regimento lntemo solieito a
Ex· seja
convocado o Ministro da Agricultura, Aba..ctecirnento e Reforma
Agr.úia José Ednardo de Andrade Vieira, para prestar esclarecimentos sobre a política agricola acidada pelo Govemo Federal, e
os: planos de fmanciamentos da safra agdcola bem como a questão
das n:negociações das dívidas dos produtores rurais com bancos

mciso r.

v.

oficiais.
Saia das Sessões, 2 de agosto de 1995. - Senadora
Marise, Líder do PDT.

Júnla

REQUERIMENTO N" 1.1138, DE 1995
Sellhor Presidente,

•

Requeiro, nos termos iegimentais. a convócação do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, a fun de presla!', per.m1e o Plenário do Senado. depoimento sobre as demissões de servidores ammciadas pelo Banco do Brasil S.A.
Saia das Sessões, 2 de agosto de 1!1,95. - Antôolo Carlos

Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Levy DÍBS)- Os requerimentos lidos seiio publicados e opotmnamente mcluidos na Ordem do Dia,
consoante o disposto no art. 255, inciso II, alínea c, item 9, do Regimento Jntemo.
, ..
Solxe a m~ teqUerimentos que serão lidos pelo Sr.. 1° Se--

cretário em exercício, Senador Guilherme Palmeiia.
Sio lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N" 1.039, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos temlos do art. 258 do Regimento lntemo do Senado
Federal, IO<jlleiro a tiamitação con;mta das Propostas de Emenda
ã Consúlllição n•s 37/95 e 40/95, tendo em vista que as duas pro-

posições versam sobre o mesmo assunto~
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995.- Senador Lúcio Alcântara.
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REQUERIMENTO N" 1040 DE 1995
Senhor Presidente,
Nos teunos do art. 258 do Regimento interno, solicito a
Vossa Excelência submeter ã deliberação do Plenário o presente
requerimento poza pennitir a tramitação conjmla do Projeto de Lei
da Câmara n• 72, de 1993, com o Projeto de Lei do Senado n• 20,
de 1995, que uatam de matéria análoga.

Jnstifieação
O art. 258 do Regimento lntemo do Senado, estabelece que
''havendo? em curso no Senado, dois ou mais projetas regulando a
mesma matéria, é lícito promover sua tramitação conjunta, mediante, a delibeiação do Plenário, a requerimento de qualquer Comissão ou Senador''.
Encontram-<e, em tiamitação no Senado, dois Projetos que
disciplinam o reflorestui:len ao longo das rodovias.
O primeiro, o PLC n• 72, de ·1993, sUbmetido ao exame da
Comissão de Infm-esttulllra, determina a obrigatoriedade do plantio de árvores ao longo das rodovias e fenovias brasileiras, estabelecendo que esse plantio deva nlili=, preferencialmente, espécies

frutíferas.
O segundo, o PLS n• Zú, de 1995, submetido ao exame ter--minativo- da--Comissão de Assuntos Sociais., cria o Programa Nacional de Reflorestamento de Encostas (PRNE) e destina-se. a promover o reflorestamento de encostas localizadas em áreas urbanas
e ao loogo das rodovias federais.
Ambos os projetos defmem as xegxas de exerução e a fiScalização do reflorestamento sem conbldo disciplinar as fontes de financiamento e levar em conta todos os aspectos técnicos de tão
importante Programa.
À parte as questões técnicas e financeiras restam ainda as liIlritações de natureza institucional. As politicas de ocupação do
território urbano são de expressa responsabilidade de Estados e
Municípios onde a implementação de po!ilicas urbanas têm, quase
sempre caráter local OU, ~!O'máximc?, regional.
Por seu tumo, o reflÇJreStamento ao longo das rodovias,
quer em encostas, quer em trechos planos, parece, à primeira vista,
amplamente justificável. Todavia, é pteciso que se concilie a ne- ...
oessidade da preservação ambiental, já prevista na legislação, e a
degradação que sempre remlla das opeillÇÕCS necessárias à const:ruçio de rodovias e ferrovias- desmata:m.ent~ ·escavações.. deslocamento de teil'8S, atez:ramento de pequenos CUISOS d'águ~ etc.
Por essas razões, e tendo em vista o balizámento do elninente Presidente José Samey no seu Projeto de Modemização desta lnstituição através da simplificação de rotinas e procedimentos
legislativos, a fim de que o Congresso Nacional possa efetivamente definir politicas ptfulicas, com amplo collhecimento, respaldo da
sociedade e denlro das prioridades nacionais, a uamitação conjunta. dos Projetos assinalados é uma imposição que se faz necessária
em beneficio da produtividade e da imagem do Senado Federal e
do Congresso Nacionai.
Sala das Sessões, 2-8-95. - Senndor Waldeck Ornelas,
PFL-BA.

O SR. PRESIDENTE (Levy DÍBS)- Os IO<jllerimentos lidos SOiio icclllidos em Ordem do Dia opo<tunamoz!!e, coosoante o
disposto no art. 255, inciso II, alínea c, item 8, do Regimemo lntemo.
SobJ:e a m~ requerimentos que sexão lidos pelo Sr. 1o Se-

cretário em exercicio, Senador Guilherme Palmeira.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO DE N" 1041, DE 1995
SeiJhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2• da Constituição
Feder.ll, 215 e 216 do Regimemo 1lllerno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado do Planejamento e

Orçamento. as seguintes-iofOIIiJ.àções:
1 - Projeção dos números da balança comercial brasileira
até o fmal do corrente ano;
2- Projeção dos números do balanço do pagamentos brasileiro para o mesmo periodo.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995. - Senador Gilberto
Miranda.

(À mesa para decUão)
REQUERIMENTO DE N" 1042, DE 1995
SeiJhor Presidente,
Requeiro, nos termo> dos artigos 50, § 2• da Constituição
FedeiÍol. 215 e 216 dó RegÍmenlo 1lllerno do SenadÕ Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, as >eguintes infonnações:
1 - Projeção dos números da balança comercial brasileira
até ó
do corrente ano;
2- Projeção dos llÚmero> do balanço de pagamento> brasileiro para.o mesmo periodo.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995.- Senador Gilberto

rmat

Miranda.

REQUERIMENTO N°1.043, DE 1995
Nos termo do disposto no art. 50, § 2•, da Constituição Federal e nos artigos 215, inciso I, e 216 do Regimelllo liltemo do

Senado Federal, requeiro seja. encaminhado ao Exm0 Sr. Ministro
da Fazonda o seguinte pedido de informações:
.
I) Qual o montante de reau:sos fmanceiro& obtidos pelo
Banco do Brasil nos termos da Resolução n• 63, de 1967, nos 11lti-

mos cinco anos, assim como o volume desses recursos· efetivamente aplicados., ano a ano, nesse periodo?
2 Qual a distribuição dos emprestituos e fmanciamentos
coocedidos por meio de recu!sos obtidos por ..S. resolução, pelo
Banco do Brasil, ·por setores da atividade ecooômica e por estado,

nos últimos cinco anos?
3) <'-iais as ptioridades e os critérios dl<fmid<is peloBB para
a ci.e!:t=n~ .;s di": tais recutsos?
"' a ; tamanho de empresa se destinam tais recui:sos,
discr ,;,:.
-"' por seu porte (micro, pequena, média e grande
empresa)?
5) Quais as 10 (dez) Empresas que tivenun acesso majarit1rio nessa linha de fmanciamento e empréstimo nos últim.os cinco
anos? Que porcentagem do volmile total de aplicações elas repre-

Justificaçi9
A Resolução n• 63, de 21 de agosto de 1967, facultou às
mstituições fmanceiras a contratação de empréstimos externos
destinados a >er repassados a empresas no Pais, para fmanciamento de capital fiXo e de giro.
·
'!'ratam-se, basicamente. de recw:sos de
e médW pra-

curto

zos~

Nos últimos anos, e em particular no atual estágio do programa de estabilização econômica. onde importância estratégica é

atriOOída à to.anUtenção de uma paridade cambial relativamente
fiXa. a disponibilidade des>a liDba de financiamento reveste-se de
attativo especial, diferenciando-a das demais modalidades de financiamento disponíveis.
-Agregue-se ainda as elevadas taxas de juros que vêm sendo
praticadas no mercado interuo, tomando essa modalidade de crédito mais at:raliva e adequada às necessidades de capitais de terceiros

porJ>OI1< das empresas.
E com vistas a conhecer sobre a utilização dessa importan1e
fonte de recursos para a ecooomia brasileiia, que apresentamDs o
presente requerimento de infoanações.
O Congresso Nacional, em particular o Senado Federal,
consoante o disposto na Constituição Federal acerca de sua competência fiscalizadcn, dentre outras, e da piem necessidade de conhecimento de qualquer assunto de ill1eresse naciooal, necessita
ter ciência de infonnações relativas aos Ímanciamentos concedidos pelas instituições fillanceiras p6blicas, notadamente o Banco
do Brasil, soim>tudo em contextos como o atual, onde a adequada
alocação de recursos escassos se faz necessária para IDÍilDillr as
graves dificuldades fmanc:eiras e ..de liquidez por que pas>am várias empresas em diversos setores da atividade ecCilÔmÍca.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995.- Senador Ademir
Andrade.
(À mesa para tkcisão)

REQUERIMENTO L044, DE 1995
(À mesa para tkciaiü>)

sentaram?
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cujos encargos financeiros cingem-se à variação cambial e·
taxa de juros COireS]lO!ldente à prevalecente no mercado financeiro
io.temacional, adiciouada de certa remuneração à instiroição fmanceira repassadOia dos recursos.

Senhor Presidente,
.
Requeiro a v. Ex', DOS termos do art. 50,§ da Constituição Federal, combinado ao art. 216 do Regimento lilterno, sejam
prestadas pelo Ministério da Fazenda, attavés do Banco do Brasil
SIA, informações complementai<s à resposta do Requerimento de
IDformações de Dil.nha autoria D0 662. deste ano, na qual estavam
ap<esentados os valores dos débitos do Tesouro Nacional para
com o Banco do Brasil. tais como:
- os valores assinalàdos representam o inicial dos empréstimos ou pagamentos feitos pelo Banoo do Brasil ou tais quantiralivos sofretam algum tipo de reajuste?
- em caso de ter havido cotreção, quais foram as taxas de
juros aplicadas?
- não tendo ainda havido correção, qu_ais setilo as taxaS
aplicadas quaudo da presívelliqllldação?
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995.- Senador Epitacio
Cafeteira.

z·

(À Mesa para Decisão.)
O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias) - Os requerimentos lidos setão despachados à Mesa para decisão; nos ten:nos do inciso
m. do art. 216, do Regimento lilterno.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência =:ebcu
expediente do Oiganizador do I Encoolro Paulista de Conselhos
ProfiSSionais e Ordens, através do qual solicita que esta casa indique um representante para a abertura oficial do segundo dia do
evento. 8 de agosto do c::ol:mJ1e ano. a realizar-se no Parlamento Lalino-Americano, jmto ao Memotial da América Latina, em São Paulo,
quando sení enlregue um doonnelllo com as sugestões dos profiSSionais paulistas aoOx!gressoNaciooal.(Divezsosn•94, de 1995).
O expediente sení despachado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência comunica ao Plenário que deferiu o Recurso n• 2, de 1995. interposto no

prazo regimental. no sentido de que seja. submetido ao Plenário o

Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1995, de autoria do Senador
Odacir Soares, que dispõe sobre a proibição de venda de bebidas
alco6licas para menores de 21 anos e dá rutras providências.
A matéria fiCaní sobre a mesa durante cinco sessões ord.bJá..
rias, pata recebimento de emendas. de acordo com o disposto DO
art. 235, li, "c", do Regjmento Interno.

É a seguinte o Recurso deferido:
RECURSO N•2,DE 1995
Senhor Presidente,
A Comissão de Asswnoo Sociais aprovam hoje, em caráter
tetminativo, o projeto de Lei de autoria do eminente Senador Odacir Soares:, de D0 24195 - que "dispõe sobre a proibição de venda
de bebidas alcoólicas para mono= de 21 anos-"

Considetando a relevância da matéria e a controv&sia havida na discossão e votação, solicitamos a audiência do Plenário do Senado 110 sentido de que, pareie, seja também examinado o J'<O.ido.
Sala das Sessões,. 22 de junho de 1995.- César Dias- Geraldô Mdo - MariDa SilVa - Edison Lobão - Romero Juc:á Jose Eduardo Dutra - Lucidlo PorteDa - José Alves - BeBo
Parga- ValmlrCampelo.
O SR. PRESIDE;NTE (Levy Dias) - O Semor ~sidente
da, Repoibliea editru a Medida Provisória n• 1.0S5, de Z7 de julho
de 19'95, que ''institui a Taxa de Juros de Longo Pmzo -TILP, dispõe sobre a reJllllileillção dos recw:sos do Furulo de Participaçiio
PIS-PASEP, do FU!ldo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da
Mariilha Mexcante. e dá. outras providências11•
De acmdo can as indicações das lidemnças, e IIOS termos
dos §§ 4" e s• do art. Z' da Resolução n• l/89-CN, fica assim c:ODStitnfda a Comissão Mista incumbida de emitirporecersobre a~
SENADORES

Titulares
Gilberto Miianda
Flaviano Melo
Carlos PatrocÍnio

RomeroJucá

Carlos W"!lson

José Fogaça
Ney Suassuna.
PFL
Francelina Pereira
Freitas Neto
PSDB
Geiaido Melo .
PPS

Roberto Freire

José RobCrto Anuda
Titulares
Admito Pereira

Gonzaga Mota

JaymeSantana

PanloBauer
Sé<gio~ca

Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 2-8-95 • prazo par.t recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 11-8-95 - prazo rmaJ da Comissão Mista.
Até 26-8-95 - prazo no Congrosso NaciO!lal.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • O Sedlor Presidente
da Repoiblica editru a Medida Provisória n• 1.056, de 27 de julho
de 1995, que "cria a GJ:atificação de Desempenho de Atividade de
F"JScalização, a Gtatif'u:ação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá ootrns providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos§§ 4°e5°doart. 2°da Resolução n° 1/89-CN, fica assim

constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Titulares

PP
Antônio c;ai!os Valadares
. DEPUTADOS
.. Bloco.(PFL-PTB)

Supleoles

Maluly Netto
.Couraci Sobrinho
PMDB
Pedro Novais

PSDB
AédoNeves
PPR
Amaldo Faria de Sá
PPS
Augusto Carvalho

PV
Femando Gabeira

De acmdo com a Resolução n• l, de 1989-CN, fica estabe.iecido o seguinte calendário para a tmnitação da maléria:

Suplentes

PMDB
Gilberto Miranda
Flaviano Melo

Coutinho Jorge
·Nabor Júnior

PFL

Guilherme Palmeira
Romero Jucá.
PSDB

José Alves
Edison Lobão

PedroPiva

Lúdio Coelho

PPR
LevyDias

Lucídio Portella

PDT
'Sebastião Rocha

Datcy Ribeiro

DEPUTADOS
Titulares

Snplentes
PMDB

Efraim Morais
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Antônio dos Santos
Aroldo Cedmz

Zaire Rezende

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Mauricio Najar
Carlos da Carbcls
PMDB
Euler Ribeiro
·PSDB

João Leão

Eduardo Baroosa

PPR
Fausto Martello

Jair Bolsonaro

PRP
Adhemardc Banes F'llho

José Pimentel

PT
Maria Laura

De acordo com a Resolllção n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 2-8-95 - prazo par.t recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até u-S-95- prazo rma1 da Comissão Mista.
Até 26-8-95 · prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Secllor Presidente
da Repoiblica editru a Medida Provisória n• 1.057, de 27 de julho
de 1995, que "dispõe sobre os quadros de cargos do Gropo-Direção e AsseSSOiallle!lto Superiores - DAS da Advocacia-Geia! da
Uniãl\ do Ministério da Fazenda, e dá ootras 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
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
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SENADORES
Titulares

DEPVTADOS
Suplentes

Titulares

PMDB
Nabor Júnior

Gilberto Miranda

Ney Suassuna

José Fogaça
PFL
Joe1 ele Ho!landa
W aldecl< Omleal
PSDB
Getaldo Melo

Carlos Patrocínio
Yilson Kleimibing
Carlos Wdson

PTB
Emilia Ferrumdes

Titulares

Suplentes
.

Bloco (PFL-PTB)
Ant&úo dos Sanlo!f.
Mauro Lopes
PMDB
Mauri Sérgio
PSDB
Vicente Anuda

PPR
Luciano Castro
Odelmo Leão

Miro Teixeira

João Pi=!atti
PP
Edson Queiro
PDT

Giovanni Queiroz

De acordo com a Resolução n• I. de 1989-CN, fu:a estabe- ·

lecido o seguinte calendário pata a tramitação da matéria:
Dia 2--8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 - instalação da Comissão Mista.
Atf. 2-8-95 - prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Atf. 11-8-95- prazo ímal da Comissão Mista.
Ati 2ê-8-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -0 Senhor Presidente
da Repu'blica editou a Medida ProviSória n• 1.058, de 27 ele julho
de 1995, que ''dá-nova redaçio a dispositivos da Lei n• 8.742. de 7
de dezembro de 1993, que dispõe sobre aorga•iiaçãodaAssistência Social, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das ,lideranças, e nos ter~
mos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim

constituída a Comissão Mista incumbida de euiitir parecer sobte a
!IIll1éda:
Titulares

Odacir Soares
VJ.lson Kleinübing

Artur da Távola

NeySUassum

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
constiruída a Comissão :Mista incumbida de emitir parecer soble a
matéria:
...

SENADORES
Titulares

Suplentes

PMDB
Ney Suassuna
Femando Bezerra

Gilberto Miranda
Cootinho JOige

JoséA!ves
José Agripino

-.

PFL
GuilheiD!e Palmeira
Odacir Soares
PSDB

PedroPiva

José lguácio Fetreira

PP
Antônio Carlos Yaladares

-

JoãoFrulça
PPR
Esperidião Amin

DEPVTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

JairoCameiro
Jairo Azi
Marcelo Barl>ieri

PSDB
Carlos Wdson
PSB

· WemerWanderer
Benedito de Lira
PMDB
Zaire Re=lde
PSDB

Salvador Zímbaldi

Edumlo Mascarenhas

PPR
Eialclo Trindade

Ademir Andrade
PPS

Roberto Freire

Ro!and Lavigne
Bloco (PSB-PMN)
Ubaldino J1ÍDÍOr

De acordo com a Resolução n• I de 1989-CN, fica estabe!e
cido o segninte calendário pam a tramitação da matéria:
Dia 2-S-95- designação da Canissão Mista.
Dia 3-&-95- instalaçilo da Comissão Mista.
Ati 2-8-95 - prazo pam reCebimeDlO de emendas e pam a
Comissão Mista emitir o pareoer sobre a admissibilidade.
Até 11-8-95 - prazo ímal da Comissão Mista.
Até 26-&-95 - prazo no Congresso NacionaL
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Presidente
da República editoo a Medida Provisória n• 1.059, de 27 ele julho
de 1995, que "íJXa critérios pam a progressiva nnificação das tabe·tas de vencimentos dos- servidores, alteta o Anexo n da Lei n°
8-237, de 30 de setembro de 1991, para implementação da isonomía a que se refere o § ! 0 do art. 39 da Constituição. e dá outras

Flaviano Melo
PFL
Joe1 ele Ho!landaJonas Pinheiro

Cêlia Mendes
Bloco (PL-PSD-PSC)

Luiz Bnaiz

Suplentes

PMDB
Nabor Júnior

Robério AraUjo
PPR

Epitácio Cafeteira

SENADORES

Coutiobo Joige

Cipriano Coireia

Alexandre cardoso

DEPVTADOS

Zúlaiê Colml

Zaire Rezende
PSDB

Lauto Campos

Luiz Alberto Oliveiia

Alberto Goldman

PMDB
NUton Baiano

Arnaldo Faria ele Sá

PT
José Eduardo Outra

Ncy Lopes
Paulo Gouvêa

Fátima Pe!aes
FI3ncisco Diógenes

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Jairo Azi
Iberê Feiieira

Agnelo Queiroz

Jair Bolsonaro
FCdoB
Jandira Fegbali

PPS
Augusto Carvalho

Sérgio Arouca

De acordo com a Resolução 0° I. de 1989-CN, fica eslabelecido o seguinte calendário pam a tramitação da matéria:
Dia 2-S-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-S-95 - iDstalação da Comissão Mista.
Até 2-S-95 - prazo par.1 recebimento de emendas e par.1 a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 11-8-95- prazo fmal da Comissão Mista.
Até 26-8-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Presidente
da República editou a Medida Provisória n• 1.060. de 27 de julho
de 1995, que "dispõe sobre a fiXação das mensalidades escolares e
dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4" e 5" do an. Z' da Resolução n• U89-CN, fa assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéiia:

De acotdo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4° e 5° do .art. '2:' da Resolução 0° 1/89-CN. fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Trtulares
Jãder Bazbalho
Gilberto Miranda

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

PMDB

Gilvam Borges
Femando Bezena ·
PFL
JoãoRodla
RomeroJucá

Nei Suassuna
José Fogaça
Gui.Ib.enne Palmeira
Júlio Campos

Arlindo Porto

Titulares
Ursicino Queiroz
César Bandeira
Rita Camata

Sebastião Madeira

Ar1ur da Távola
Dan:y Ribeiro

Amaldo Faria de Sá

Benedila da Silva

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
&WilioRosado

Roberto Jefferson

Ivandro Cunha Lii:na
Ubitalan Aguiar
Paulo Bauer

Eduardo Barbosa
Célia Mendes

EduatdoJorge
Odelmo Leão

JoséAugusto
PP

Edson Queiroz

De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-

DEPUTADOS

Titulares

Sar.úva Felipe
PSDB

PT

PT
Marina Silva

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Ántônio Geraldo
Carlos Alberto
PMDB

PPR

PDT

Sebastião Rodla

Carlos Wilson
PTB
V aimir Campelo
PSB

Ademir Andrade

PSDB

Lúcio Alcântaia

PFL
José Blanco
José Alves

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Suplentes
PMDB
Gerson Camata.
Onofre Quinan

PSDB

Pedro Piva

SENADORES

P~sLmwm
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Marilú Guima1ães

PMDB
•
João Tbomé Mestrinho
PSDB
Osmânio PeJ1'ira
PPR
Fausto Martello

PV
Fernando Gabeira
PRP

Adbemar de Barros Ft.Iho

De acordo com a Resolução n• !, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário pallla tramitação da matéria:
Dia 2-S-95- designação da Comissão Mista.
Dia -3-8-95 - iDstalação da Comissão Mista.
Até 2-S-95 - prazo palll recebimento de emendas e palll a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade
Até 11-8-95- prazo fmal da Comissão Mista.
Até 26-8-95 • prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Presidente
da República editou a M.Wda Provis6ria n• Ul6!, de 27 de julho
de 1995, que "altera as Leis n"s 8.0!9, de 11 de abril de 1990, e
8.212, de24dejulhode 1991, edáoutiasprovidências".

lecido oseguinte calendário pata a tramitação da matéria:
Dia 2-S-95- designaÇão da Comissão Mista.
Dia 3-S-95 - iDstalaçãç da Comissão Mista.
Atf. 2-S-95 - prazo palll recebimento de emendas e par.1 a •
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade:
Até 11-8-95 - prazo fmal da Comissão Mista.
Até 26-8-95 • prazo DO Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O Senhor Presidente
da República editou a MeWda Provisória n• 1.062. de 27 de julho
de 1995, que "cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade
- GDP das atividades de fmanças, controle, orçamento e planeja-

mento. e clã outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4" e 5" do art. Z' da Resolução n• U89-CN, fJCa assim constituída a Comissão Mista ÜK:u!!lbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PMDB

RamezTebet

Ney Suassnna

JoãoRodla
Ftancelino Pereira

Roberto Freire

Flaviano Melo
Nabor Júnior
PFL
Joel de Hollanda
José Alves
PSDB
Lúcio Alcântara
PPS

220

Agosto de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

João França

PP
José Roberto AIIuda

DEPUTADOS
Bloco (PFL-PTB)

Rllbem Medina
José Jorge

Roberto Valadão
Arthur VIrgllio Neto
Luciano Castro

Miro Teixeira
Expedito Júnior

Mauricio Najar
José Múcio Mooteiro
PMDB
ZilaBe:rerra
PSDB

Jovair Arantes
PPR
Maria v aladão
PDT
Giovanni Queiroz
Bloco (PL-PSD-PSC)
Zé Gomes da Rocba

·De acordo com a .Reiolução n• 1, de 1989-CN', fica estabelecido o seguinte calendário para a tra.mitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8~95 - instd["çãn da Comissão Mista.
. · Até 2-8-95 - prazo para recebimento de emendaa e para a
ConllSsão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 11-8-95 - prazo fma! da Comissão Mista.
Até 26-8-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Presidente
da República editou a Medida Provisória n• !.063, de 27 de julho
de 1995, que "dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outzas providéncias''.
De acordo com as indicações das lideranças. e nos ter-

mos dos§§ 4°eSC'doart. 2°da Resolução n° 1/89-CN. fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre •
matéria:

lecido o seguinte calendário paxa. a tramitação da matéria:
. Dia 2-8-95 - designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 2-8-95 - prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão~ emitir o parecer sobre a admissibilidàde.
Até 1!-8-95- prazofmal da Comissão Mista.
Até 26-8-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Presidente
da República editru a Medida Provisória n• 1.064, de 27 de julhc
de 1995, que "dispõe sobre medidas reguladotas do abastecimentD
do mercado interno de produros do setor sucroalcooleiro".
De aoonJo com as indicações das lideranças. e nos termos
dos§§ 4" e 5° do art. Z' da Resolução n• U89-CN, fica assim constituída a Contissi<> Mista ÍOO.lmbida de,emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares
Ramez Tebet
MBrluce Pimo

Vdson K!einfibing
Jooas PiDbeiro
6elaldo Melo
Eduanlo Suplicy
Emilia Femandes ,

Suplentes

Titulares

PMDB

Coutinho JOige

Femando Bezena

Gilberto Miianda

Onqfre Quinan

José Bianco
Wa!deck Omelas

"PFL
Carlos PatrocúJ.io

Esperidião Amlu
Sebastião Rocha

Teotonio "l{tiÔiaFilho
Roberto Balestia

PDT

Sérgio Arouca

Leomar Quintacin,a
Dan:y Ribeiro
Suplentes

Mau:ácio Najar
Hetác!ito Fortes
PMDB

Ivandro Cunha Lima
PSDB

Eurico Miianda
N"tlson Gibson

Mauro Miranda
Onofre Quinan

PFL
Bello Paiga
João Rocha
PSDB
Teotooio Vilela Filho
PT
José Eduardo Dutra

PTB
Arlindo PortD

• Suplentes
Bloc\> (PFL-PTB)
Malu1y Netto
Osvaldo Coelho

PMDB
Di1so Speraflco
PSDB

...

Cleonincio Fonseca
PPR
Ari Magalhães
PPS
AugustD Carvalho
PV

Femando Gabeina

Bloco (PFL-PTB)

Roberto.Santos

Antônio do Valle

PPR

Titulares

GonzagaMota

Benedito de Lira

Femando Torres

DEPU'f.ADOS
Vtlmar Rocha
Mendonça Filho

José Múcio Monteiro

Joel de Hollanda

PSDB
Artur da Távola

Suplentes

PMDB

DEPUTADOS

SENADORES
Titulares

Socorro Gomes

De aCOidO com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabeSuplentes

Titulares

PCdoB
Agnelo Queiroz

Franoo Montoro
PPR
Ger.;on Peres
Bloco.(PSB-PMN)
Gervásio Oliveira

De acor:do com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário paia a tramitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 - instalação daComissão Mista.
Até :ZCS-95 - prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 11-8-95- prazo fmal da Comissão Mista.
Até 26-8-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Presidente
da República editou a Medida Provisória n• 1.065, de 28 de julho
de 1995. que "dá nova :redação ao art. T da Lei n° 8.844. de 20 de
janeiro de 1994''.
.
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De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4• e 5• do art. Z' da Resolução n• 1/89-CN, fica assim coostituída a Comissão Mista inalmbida de emitir parecer sobre a matéria:

PPR

Leoruar Quinlanilba

SENADORES

Titulares

rrtulares

Suplentes
PMDB
Marina: Pinto

Coutinho Jorge

Gilberto Miranda
PFL

Humberto Lucena
Franoelino p.,.ira
Edison Lobão

Hugo Napoleão
w aldeck Ornelas
PSDB
Jefferson Peres
PSB

José Ignácio Ferreira

Arolde de Oliveira
João Ribeiro

ZüaBe=
PSDB
Eduardo Mascamilias

Adroaldo Streck

PPR
Benedito Guimaxães

Jair Bolsonaro

PP
Edson Queiroz

PDT

PPS

Roberto Freire
DEPUTADOS

Titulares
BenitoGama
ÁtilaLim

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Antônio Ueno
Roberto Pessoa
PMDB

Elcione Batbalho
PSDB
Ayrton Xerez

Danilo de Castro
PPR

Ari Magalhães

Benedito Gnimariies
PRP

Adbemar de Barros Filho
José Fortunati

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Roberto Pessoa
Jonival Lucas
PMDB

Jorge'Wilson

OdelmoLeão

Ademir An<iiade

LevyDias
DEPVTADOS

PT
Cbico Vigilante

Miro Teixeira
Giovanni Queiroz
De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica eslabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação dà C<:missão Mista.
- Dia 3-8-95 - inslalação daC<:missão Mista.
Até 3-8-95 - prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Misla emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 12-8-95 - prazo fmal da Comissão Mista.
Até 27-8-95 - prazo no ÇougteSso Nacioual.
•
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Sr. Presidente da
Replblica edi1cu a Medida Provisória n• 1067, de 28 de julho de
-!995, que "altera dispositivos da Lei n• 4.024, de 20 de dezembro
de 1961. 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
constituída a Comissão Misla incumbida de emitir parecer sobre a

De acordo coma Resolução n• !, de 1989-CN, fica eslabelecido o seguinte calendário para a IIamilação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 - inslalação daComissão Misla.
Até 3-8-95 - prazo para recebimento de emendas e para a

matéria:

Comissão Misla emitir o pare= sobre a admissibilidadeAté 12-8-95 - piázo fUJa( da Comissão Mi];ta.
Até 27-8-95- prazo no CougteSso Nacional.
O SR. PREsiDENTE (Levy Dias) - O-Senhor Presidenle
da República editw a Medida ProvisóOa n• 1.066, de 28 de julbo
de 1995, que "dispõe sobre o pagamento dos..sezvidores civis e mililareS do Poder Executivo Federal, inclusive suas autaiquias e
fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e
das sociedades de economia mista. e dá outtas providências".
De acotdo com as indicações das lidenmças, e nos termos
dos §§ 4° e 5° do art. Z' da Resolução n• 1/89-CN, fica assim oonstitulda a Comissão Misla incmnbida_ de emitir parecer sobre a matéria:

Roberto Requião

RamezTebet

Ney Suassuna

Coulinho Jorge

SENADORES

Titulares

Coutinho Jorge
Ronaldo Cunha Lima

PFL
Hugo Napoleão
waldeck Ornelas

Lúcio Alcâmara

José fgnácio Ferreira
José Roberto Atruda

JoãoRocba
JoséBianco

PSDB
.Arthur da Távola

PDT
Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha
PT

Marina Silva

Lauro Campos
DEPVTADOS

Titulares

PMDB
Carlos Bezerra
Gi!vam Borges
VIlson Kleimlbing
Hugo Napoleão
PSDB
Lúcio Alcântara
PP
João França

Suplentes

Bloco (PFL-PTB)

Suplentes

PFL

Francelino Pereira
JoséA!voo

Supleotes
PMDB

SENADORES

Titulares

...

Paes Landim

Marilú Guimarlies

Paulo Lima

Arolde de Oliveira

PMDB
Marisa Serrano
Flávio Ams
Nelson Marchezan

De Velasco

Mauricio Requião
PSDB
Salvador Zimbaldi
PPR
Jarbas Lima
Bloco(Pl-PSD-PSC)
Expedito Júnior
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Bloco(PSB-PMN)
Femandoq,.

José Carlos Sab6ia.

De aC011lo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fJCa estabelecido o seguinte calendário paia a li':Imitlção da matéria.:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 • instalação da Comissão Mista.
Até 2-S-95 • prazo paia recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 11-8-95 ·prazo fmal da Comissão Mista.
Até 26-8-95 • prazo no Congresso Nacional
O SR, PRESIDENTE (Levy Dias) • O Senhor Presidente
da República editou a Medida Provisória n• 1.068, de 28 de julho
de 1995? que "extingue as vantagens que menciona. institui os 06cim.os Incorporados, e dá oulraS providências".
De aC011lo com as indicações das lideranças, e oos !ei)Dos
dos §§ 4" e 5• do art. Z' da Resolução n• 1/89-CN, r.,. assim coostitu!da a Comissão Mista inannbida de emitirpsrecer sobre a matéria:

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4° e 5° do art. ~da Resohlção n° 1189-CN, fn assim constituida a Comissão Mista incumbida de entitirpareoer sobre a matéril<

SENADORES
Titulares

Suplentes

PMDB
CoutiiJho Jorge
Ronaldo CUnha Lima

Gilberto Miranda
Femando Bezena
.PFL
Vilson Kleinübing
Waldeck Omelas
PSDB
Teotooio VIlela Filho
PPS

Guilbetme Palmeira

Freitas Neto

Beoi V eras
Roberto F:tcire

PP
Antônio Carlos Valadares

Suplmtes
PMDB
Carlos Bezeua
Ney Suassuna

Titulares

Nabor Júnior

Humberto Lucena

PFL

JoséBimco
Vdson Kleinuõing

José Alves
Carlos Pàtroclmo
PSDB
Lúdio Coêlbo

JeffeiSOll Petes
V aimir Campelo

Áti!aLins
Augusto Viveiros

Antônio Aureliano

Aroaldo Faria de Sá
Agnelo Queiroz

Sérgio Arouca

PMDB
Luiz femando
PSDB

Emerson Olavo Pú:cs

Alexandre Santos

PPR

Eurico Miianda

PV
RP

Adbernar de Bam>s Filho

Suplentes

.PMDB
.

Arolde de Oliveiia
Júlio César

Carlos Nelson

Fernando Gabeira

Bloco (PFL-PTB)

.

José Jorge
Ricardo Barros

l>aulo Mourão

DEPUTADOS

Zaire Rezende

Suplentes

Bloco (PFL-PI'B)

Emília Fernandes
PSB

Ademir Aildiade

Manoe1 caStro
Maurlcio Najar

Titulares

PI'B

Titulares

João França

DEPUTADOS

SENADORES

. Nestoc Duarte

PSDB
Adroaldo Slreck
PPR
•
El:aldo Trindade

PC ciO B
Jandira Feghali
PPS

Augusto Carvalho

De aC011lo com a Reso!ução.n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário paia a li':Imitlção da matéria.:
Dia 2-S-9~ designação da Canissão ~
Dia 3- S-95 • instalação da .Comissão Mista.
Até 3-S-95 • prazo paia recebimento de emeudas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 12-8-95 • prazo fmal da Comissão Mista.
Até27-8-9S- prazo no Congresso Nacional. . O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O ~.eubor Presidente
da República editou .a Medida PI:ovisória n• Ul69, de 28 de julho
de 1995. que "OigaDi>a e disciplina os Sistemas.de Controle Interno e de Planejamento e de Otçameuto do Poder Executivo, e dá
outta.s providências".

De aca:docom a Resoluçiio n•1, de 1989-CN, ftca estabelecido ·o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2-8-95· designa~ da (;omissão Mista.
Dia 3-8-95 • instalaçãQ da Comissão Mista.
Até 3-8-95 - prazo para recebimeuto de emendas e para a _
Comissão :Mista emitir o pareCer sobre a admissibilidade.

Até 12-8-95 • prazo fmal da Comissão Mista.
Até 27-8-95 ·prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • O Senhor Presideme
da República editou a Medida Provisória n• 1.070, de 28 de julho
de 1995, que "al!eta a Lei n' 8.031, de 12 de abdl de 1990, e dá
outtas providências''.
De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos
dos §§ 4" e 5" do art. 'Z' da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitirpareoersobre a matéril<
SENADORES
Suplentes

PMDB
Gerson Camala
Mauro Miranda

RamezTebet
Ronaldo CUnha Lima
PFL

JoãoRocba

José AgripiDo
Carlos Wilson

Guilbeune Paimeira
José Bianco
PSDB
Geraldo Melo

PPR
Lucídio Portella

Epitácio Cafeteira

PDT
Sebastião Rocba

Darcy Ribeiro

Muquioho Cbedid

TI~

~pm~

Bloco (PFL-PTB)
Osório Adriano
Benedito de Liia

PMDB
Alberto Goldman

Gonzaga Mota

PSDB
Luiz Carlos Hauly
Júlio Redecker

Miro Teixeira

Ro=l Feij6
PPR.
Roberto Campos

Pf
Celso Daniel

.SENADORES

Abelardo Lupion
Supen~

PMDB.

Carlos Bezerra
Lima.Ney Suassuila

- · Ronaldo CUnba·
Coutinho Jorge

PFL

JoséBianco
Francelino Pereira. .

CarlosP~o

. Hugo Napoleão

PSDB
Artur da Távola
Benedita da Silva

Emilia Femandes

Jefferson Peres

Pf.

· MarinaSilva
PTB

· Luiz Alberto Oliveira
DEPUTADOS
Supen~

Titulares
Jarro Carneiro
Marilú Guimaries

Bloco (PFL-PTB)
Fátima Pelaes
Vic Pires Fr.mco

PMDB
Nilton Baiano
Pimetttel Gomes
Jarr Bolsooaro

Remi Trinta

PSDB
Jorge Andeis
PPR
,
Célia Mendes

Eujácio Simões

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário pata a t12milação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 • instalação da Comissão Mista.
Até 3-8--95 • pxazo para teeebimento de emendas e pom a
Comissão Mista emitir o paraoer sobre a admissibilidade.
Até 12-8-95 - pxazo f'mal da Comissão Mista.
Até 27-8-95 - pxazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) .Q Senhor Presidettte
da República editoo a Medida Provisória n• 1.072, de 28 de jJLbo
de 1995, que "dispõe sobte aódito rural, e dá ooti2S providêacias'',
De aoordo com as indicações das lidelanças, e nos temios
dos §§ 4° e SO do art. Z' da Resolução n• l/89--CN, f>Ca assim OOIISÜ·
tu!da a Comissão Mista lucumbida de eanitirpam:ersobte a matA!ria:
SENADORES
Titulares
Suplen~

Conoeição TavaiOs
PP
Odelmo Leão
Edson Queil'Oz
- De acordo com.- Re<olução n• 1, de 1989-CN, fica estabe·
lecido o seguinte caleDdário para a lr.lmitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 - instalação da Comissão Mista.
_ - Até 3-8-95 • pxazo pata recebimento de emendas e pata a Flaviano Melo
Getson Camata
ComiSsão Misla. emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 12-8-95- pxazo f'mal da Comissão Mista.
Até 27-8-95. pxazo no Congn:sso Nacional. •
. Vdson Kleinübing
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Presidente Hugo Napoleão
da República editou a Medida Provisória n• 1.071, de 28 de julho
de 1995, que "dispõe sobre as allquotas de contribuição pata o Lúdio Coelho
Plano de Seguridade Social do servidor público civil ativo dos Poderes da União, das autaiquias e das fundações públicas, e di oo- Ademir Andrade
b:as providências''.
De acordo com as indicações das- lidenmça.s, e nos ter- Roberto Freire
mos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim
consti.n.lÍda a Comissão Mista :incumbida de ettútir p:necer sob:e a
Titulares
matéria:
Titulares

PDT
Giovamri Queiroz

BL (PL-PSD-PSC)

DEPUTADOS

José M.ício Monteiro
Eliseu Moura
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Rodrigues da CUnba

PMDB
Nabc:r Junior
Gilvam Borges
PI'L
Joel de Hollanda
José Bianoo

PSDB
Geraldo Melo
PSB
PPS
DEPUTADOS
Supleu~

Bloco (Pfl..-PTB)
·
Eliseu Mourallugo
Jonival Lucas

PMDB
Ivo Mainaitli

Orcino Gonçalves

_ PSDB
Antônio Aureliano

Hugo Biehl

. JoãoMaia
PPR
Augusto Nanles

BL (PSB-PMN)
BetoLelis
Sérgio Miranda

Adelson Salvador
PCdoB
Aldo Arantes

De aco<do com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinie calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2-S-95- desigu•ção da Comissão Mista.'
Dia 3-S-95 • instalação daComissão Mista.
Até 3-S-95 - pxazo para m:ebimento de emendas e pata a
Comissão Mista emitir o paraoer sobre a admissibilidade
Até 12-8-95 - pxazo final da Comissão Mista..
Até 27-8-95 • pxazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • O Senhor Presidente
da República editou a Medida Provisória n"'1.o73, de 28 de julho
de 1995, que "reduz a allquota .do imposto de importação para os
produtos que CSP.ecifica e dá outras providências".
.
De acordo com as imlicaçõeS das lideranças, e nos temJos
dos §§ 4" e s• do art. Z' da Resolução n• 1189--CN, fica assim ooosti-
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Lauro Campos

ria:

Benedita da Silva

·DEPUrADOS
SENADORES

Titulares

Titula=

Suplentes
PMDB

Maluly Netto
Carlos Magno

Gexsou Camata

Femando Bezerra
Coutinho Jorge

PFL
Romero Jucá

Nelson Otocb

Beni Veras

Epitácio Cafeteir.l

Adhemar de Banos Filho
PT
Miguel Rossetto
Nédson Micheletti
De a<:<J«lo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tmnitação da matéria:
Dia 2-8-95- deslgnação da Ccmissão Mista.
Dia 3-8-95 - instalação daCcmissio Mista.
Até 3-8-95 - pmZD para J;l>Ccl>imento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o patecc?l' sobre a admissibilidade.
Até 12-8-95 - pmZD fmal da Comissão Mista.
Até 27-8-95- pmZD no Cong=so Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor Presidente
da Repiblica editou a Medida Proviséria n• 1.o75, de 28 de julho
de 1995, que "dispõe som a base de cálculo da Contribuição pará
o Prognuna de Integração Social- PIS devida pelas pessoas jnídi;:as a que se refere o§ 1"do art. 22dal.ei n• 8.212, de 24dejullio

. DEPUrADOS
Suplelltes
Bloco (PFL-PTB)
José Carlos Aleluia
AyteS da Cunha
Pll!llo Lima
Cláudio Cajado
PMDB
Aloysio Nunes Ferreim
Maeira Franco
PSDB
Meio Neves
Antonio Carlos Pamnmzio

PPR
Júlio Redecker
PPS
Sérgio Arouca

Augusto CaiValho

de 1991. e dá outras providências'~

PV
Femando Gabeir.l
De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fu:a eslabeleciclo o seguinte calendário pará a tiamitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da COmissão MistaDia 3-8-95 - instalação daComissão Mista.
Até 3-8-95 - """'" pará m:ebimento de emendas e para a
Comissão Mista .,;ili";-pa=:er sobre a admissibilidade.
Até 12-8-95 - pmZD fmal dá Comissão Mista.
Até 27-8'95 - pràzD DQ COngresso NacioD!II.
·
O SR. PRESIDENTE (LevY Dias) - O Senhor Presidente
·da Replblica edltou à Medida PtóVisória n• 1.074, de 28 de julho
·de 1995, que "dispõe 5om a institUição de Ciédito presumido do
Imposto .som Produtos Industrializados, pará ressan:imento do
vala'doPISIPASEP e COFINS nos casos gUe especifica, e dâouCras providências".

·
'
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4" e 5" do art. Z' da Resolução n• 1/89-CN, fica assim
constituida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
IDatc2ia:
•
'
I

.

.

, •·

.
'

•

.

SENA»>RES

Titula=

Titulares
Carlos Bezerra
Casildo Ma1daner

Geison Camata

· Flaviano Melo

PFL
José Agripino
José Bianco
Lúcio Alcântara
Luiz Alberto Oliveiia

Júlio Campos
Francelino Pereira
PSDB
PedroPiva
·PTB

Arlindo Porto
. PSB

Aderuír Andr.lde

•

DEPUTADOS

Pedro Co<r€a
Jair Siqueir.l

RamezTebet
Onofre Quinan

Luis Roberto Ponte

Guilhenne Palmeixa
Joel de
PSDB
BeniVexas
PDT
Sebastião Roéba

Ho!Jan<li

PT

Suplentes

PMDB

S~plentes

Titu\ares

PFL

Emandes Amorim

De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos dos §§ 4° e 5° do art.. ZO da Resolução n° 1/89-CN. fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matétia:
SENADORES

Suplentes
PMDB

Lúdio Coellio

Enivalclo Ribeiro

PRP

Titulares

Ricatdo Izar

Joio Leão
PPR

Anivaldo V ale

PP
João França
PPR
Lucidio Portella

José Roberto Anuda

Odacir Soares
Fram:elino Pereir.l

Álvaro Gaudêncio
PMDB
ADibal Gomes
PSDB

Pa11lo Ritzel

Hugo Napoleão
PSDB

Pedro Piva

Coutinho Joxge
Femando Bezerra

Carlos Melles

Gilvam Borges

V!lson Kleinübing
Joiio Rocha

.

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

.

Carlos Mosconi

Basilio Villani
OdelmoLeão

Bloco (PFL-PTB)
Aroldede Oliveim

Antônio Ueno
PMDB
Pedro Navais
PSDB
· FeuRosa

PPR
Francisco Domelles
PP
E!lson Queiroz

PDT

Miro Teixeira
Giovanni Queiroz
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário par.t. a tramitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 3-8-95 - J?f3ZO para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista. emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 12-8-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 27-8-95- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor P=idente
da Repúblk:a edital a Medida Provisória n• 1.076, de 28 de julho
de 1995. que "dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional- NTN e

sua utilização para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do ProgEm13 Nacional de Desestatização - PND, instituído pela
Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, coosolidando as nonnas sobre a matéria constantes da Lei n• 8.177, de 1• de março de 1991, e
da Lei n• 8.249, de 24 de ootubro de 1991, e altera o art. 3" da Lei
D

0
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constituida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

.

SENADORES

PMDB

José fogaça
Ney SuasS1ma

Femando Bezen-a
Onofre Quinan
PFL
José Alves
Jonas Pi.obeiro

Joel de Hollanda
.Ficitas Neto

PSDB

PFL
VIlson Kleinúbing
José Agripino

PP
João França

DEPUTADOS

Suplentes
Blooo (PFL-PTB)
Abelardo Lupion .
A!exandtc Ceranto

Ciro Nogueira

JaiJ;ne Femandes

PMDB

Hennes Patcianello

Euler Ribeiro

PSDB
José Amôal

Danilo de Casb:Ó

PPR
Eujacio Simões

José Carlos Sabóia

.

-

Welson Gasparini

Paulo Bauer

Bloco (PL-PSD-PSC)
Augusto Farias
Bloco (PSB-PMN)
c

Carlos Patroclnio

Ediscn Lobão
PSDB
Getaldo Melo

PedroPiva

PPR

Leomar Quimanilha
PDT
Sebastião Rocha

Esperidião Amin

Emandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares
Manoel Castro
Fr.mcisco Diógenes

Suplentes
Bloco {PFL-PTB)
Átila Lins
João Mellão Neto
PMDB

Mauri Sérgio .
PSDB
Wilsoo Campos

Luiz Femando
F'mno de Castro

PPR
Basilio Villani

Paulo Momão

Jandira Fegbali
PPS
,
Augusto Carvalho
Sérgio Arooca
De acordo<:0111a Resoluçãon•J, de 1989-CN, fu:a esÕWeIecido o seguinte calendário para a tramitaÇãO da matéria:
Dia 2-8-95- designação' da Comissão Mista. . .
Dia 3-8-95 - ~ da Comissão Mista:
Até 3-8-95 - prazo- para rec.bimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 12-8-95 - prazo rrtuit da Comissão Mista:.· · ·
Até 21-8-95- prazo no Coóg!essi> Nai:íoi:llil:. . ' '
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ' O Senhor Presidente
da R01lÚI>Iica edital a Medidal'rovisóciá n• 1.078, de 28 de julho
de 1995, que "dispõe sobre a aplicação da Taxa·de Juros de LOngo
Prazo - TJLP sobre empiéstimos concedidos eom recuisos "dos
Fundos Constitucionais de F'lilanciamento daS RegiõeS Notte, Nordeste e Centro-Oeste e dos Fundos de Investimentos do Nmdeste e
da AmazâJia e do Fundo de. Recupmção Eoonômica do Espírito
Santo. e dá outrás providências".
· ··
·
De a.cotdo com as indicações das lideranças, e nos' termos dos §§ 4" e 5° do art. ZO da Resoluçãó n• 1/89-CN,'fica a5sim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir paretei' sobre
a matéiia:
SENADORES
Agnelo Queiroz

Roberto Freire
Antonio Carlos Valadares

Nabor Junior
Coutinho Jorge

PCdoB

Geraldo Melo
PPS

Teotonio Vitela Filho

PMDB

Gilberto Miranda
Fernando Bezerra

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos

dos §§ 4• e 5• do art. :?"da ~esolução n• l/89-CN, fica assim COilSiitu!da a Comissão Mista in<:umbi.da de emitir pon:cer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
Suplentes

Suplentes

Titulares

-

· Raquel Capiberibe

De acotdo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o segu:ii:J.te calendário pata a ttamitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-8-95 - instalação da Comissão Mista. ..
Até 3-8-95 - prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Até 12-8-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 27-8-95- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor i'Iesidente
da Repúblk:a edital a Medida Provisória n°"1:!J77, de 28 de julho_
de 1995, que "dispõe sobre a participação dos traJ>alha""'es nos
lucros ou resultados da empresa e dá outras providências'\
·
De acordo com as indicações das lideranças, e iios termos dos §§ 4• e 5° do art. 2" da Resolução n• 1/89-CN, fica assim

TitUlares

. PMDB
·

Carlos Bezerra
Gerson Camata

·supieates

RamezTebet
. NaborJúoior

. PFL

Jouas Pinheiro
Waldeck Omelas

Freitas Neto
RomeroJucá. ·

PSDB
Beni V eras

Jefferson Peres

PT
José Eduardo. Outra
~....

·-

· . Eduardo Suplicy
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Titulam;

Mussa Demes
Roberto Pessoa

PiDheiro Landim
F!IliiO de Castro

PTB
Arlindo Porto
DEPUTADOS
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Rubem Medina
Roberto FOD!es
PMDB
Ubaldo Cotrea
PSDB
.Herculmo AngbiDetti

PPR
Luciano Castro

Anivaldo V ale

PV

Femanclo Gabeixa
PRP
Adhemarde Bairos Fillio
De acordo com a R~lução n• I, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário pam a l1'aiDilação da matéria:
Dia 2-S-95- designação da Comissão Mista.
. Dia 3-8-95 - instalação da Comissão Mista.
· · Ati 3-8-95 - ....,., pam recebimenlo de emeados e pam a
Comissão Mista
sobre a admissibilidade.

emiiir-;;Parecer

Ati 12-8-95 - pnl2D fmal da Comissão Mista.
Ati 27-8-95- J'I'IZO no Congresso Nacioual.
O SR. PRESIDENTE (Levv Dias) - O Semwr Presidenle
da República editou a Medida ProV"is6ria n° 1.079, de 28 de julho
de 1995, que "dispõe sobre medidas oomplementares ao Plano
Real e dá outms provid&lcias''.
De acotdo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução D0 1/89-CN, fica assim
constimlda a Comissão Mista incumbida de emilir Jlii11'C"" sobre a

PP

Odelmo Leão
Edson Queiroz
De acotdo com a Resolução n° I, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário pam a tramitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-S-95 - inslalação da Comissão Mista.
Ati 5-8-95 - prazo para IeCebimen!o de emeados e pam a
Comissão Mista emitir o """""" sobre • admissibilidade.
Ati 14-8-95 - prazo fmal da Comissão Mista.
Ati 29-8-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor P=idente
da República editou a Medida Provisá'ia D0 1.0SO, de 28 de julho
de 1995, <pe "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 cutros encargos decone:ntcs da extinção ou dissolução de entidades da Admimsttaçiio Pllblica Fedeeal, e dá outms providências".
De acotdo com as indicações das lideranças, e nos teniiO<
dos §§ 4° e S" do art. 2" da Res<Wção n° 1189-CN, fica assnn COIISiitulda a Comissão Mista incumbida de emitir- sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PMDB

Flaviano Melo

Gilberto Miianda
Carlos Bezetta

Mauro Miianda
PFL
BelloParga
Joel de HoDanda.
PSDB
Ger.lldo Melo

José Alves
.Freitas Neto
PedroPiva

PP
José Roberto Atruda

Joio França

PPR
LeomarQuintanilha

matéria:

Epitácio Cafeteira

DEPUTADOS
SENADORES

Tilulares

Titulam;

Odacir Soares
.Romero Jucá

.

Lúcio Alcámaia ·

Ney Suassuna
Femando Bezemt

. PFL'
Carlos Patrocínio
Hugo NapoleãO

PSDB
Pedro Piva ·
PSB
'

Ademir Andrade

PPS
Roberto Freire

DEPUTADOS

Titulam;
Efiaim Monrls

Bolinho Rosado
Luis Roberto Pollle

José Anlbal

Roberto Campos

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
LWz Biaga

Corauci Sobrinho
PMDB
Jur.mdyr Paixão
PSDB

Ainaklo Madeixa
PPR
Luciano Caslro
PT
Jair Meneguelli

Suplents

Bloco (PFL-PTB)

Suplentes
PMDB

Coutinho Jage
Casildo Madaner

Paulo Paim

Agosto de 1995

Ant&úoUeno
Araeely de Panla

··

FranciscoDiógenes

Antonio do Valle

Efraim Monrls
PMDB
Homero Oguido

Roberto Brant

PSDB
LWz Carlos Hauly

PPR
Nelson Marchezan

carlos Airton
PDT
Miro Teixeira
Giovanni Queiroz
Bloco (PL-PSD-PSC)
Augusto Farias
•
Ronivon Santiago
De acotdo com a Resolução D 0 I, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte caleDdário pam a IIamitaçio da matéda:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia. 3-8-95 -instalação daQxnjssão Mista.
Alé 5-8-95 - =
para recebimento de emendas e pam a
Comissão Mista
sobre a admissibilidade.
Alé 14-8-95- pramfmal da Comissão Mista.
Alé 29-8-95 - prazo no Congr<sso NacionaL
O SR..PRESIDENTE (Levy Dias)- o Senhor Presidente
da República editoo a Medida Provisória D0 1.081, de 28 de julho
de 1995, que "acresce parligrafo ao art. 57 da Lei D 0 8.666, de 21
de jonho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Coustimição Federal, instimi normas pam licitação e conttatos da Administração Pública e dá ou!CIS providências".
De aCOido com as indicações das lideranças, e nos tennos
dos §§ 4" e 5° do art. 2" da Resolução n° 1189-CN, fica assnn COIISii-

emit.lroPare-
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Imposto solm: Produtos Industrializados e do Jmposto de Impor-

tação relativamente a equipamentos e material educativo adquíri-

Iia:

~r pessoa portadora de deflCiência. e dá outras providências.

SENADORES

Titulares

Suplentes

Parecer favoráveL sob n° 197,de 1995, da comissão
- de Assuntos Econômic::os.
(Em virtude de adiamento)

PMDB
José Fogaça
Gen;on Camala

FlaviaDo Melo
Gilvam Borges
PFL
Freitas Neto
Joel de Hollanda

Edison Lobão
Francelina P=ira

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 58, DE 1994
Votação, em tumo ónioo, do Projeto de Lei da Câmata n•
58, de 1994 (n• 2.581/92, na Casa de origem}, quo tev<rga artigos
do T'llulo V da C<lnaolidação das Leis do Trabalho- CLT que Ira·

PSDB
Lúdio Coelho

Beni Vens

PDT
Sebastião Rocha

tam. da a-ganização sindicaL tendo

Parecer favorável, sob n• 187, de 1994, da Comissão
-de Assuntos Sociais.
(Em virtude de adiamento)

Darcy Ribeiro

PT

Eduaido Suplicy

José Eduatdo Dulr.l

.

DEPUTADOS
Titulares .

Suplenl>s

BJoéo (PFL-PTB)
José Memlonça Bezeml
César Bandeira

Pédro Novais

Alexandle CeraD1o

arL

Jaime Femalldes
PMDB

E<linho Bez

- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a re-

PSDB
Mário Negromonte

Felipe Mendes
Gonzaga Patriota

-3-

PROPOSTADpEMENDAÂCONSTITUIÇÃO N"29, DE 1995
Discussão, em segundo tumo, da Proposta de Emenda à
Constiluição n• 29, de 1995 (n• 4195, na Câmara dos Deputados)
de iniciativa do i'!:esidente da República, que altera o § Z' do
2S da Constituição Fedeial, tendo··
Pa=:a, sob n• 425, de 1995, da Comissão
daçãofmal.
.
(I• sessão onlinária de discussão)

Ildemar Kussle<
PPR
Telmo 1Grst
Blooo (PSB-PMN)
Joio C<llaço

-4-

.
-~

PROPOSTA DE EMENDAÂ CONSTITUIÇÃO N"32, DE 1995
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Coostituição n• 32, de 1995 (n• 5/95, na Câmara doo Deputados) de
iniciativa do Presidente da Repúbli<:a, que altera o inciso IX do .,í;go
170. o artigo 171 e o § I o do art. 176 da Coostiluição Federnl, tendo
Parecer, sob n• 427, de 1995, da Comissão
- de C<>nsli.tuição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redaçãofmal.
(I" sessão onlinária de discussão)

PCdoB
Inácio Anuda
Aldo Rebelo
De acado oom a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o ~guinte calendário para a llamitação da matéria:
Dia 2-8-95- designação da Comissão Mista.
Dia 3-S-95 - instalação daO>nissão Mista.
Até 5-S-95 - prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o pan=r solm: a admissibilidade.
-s~
Até 14-8-95 - prazo fmal da Comissão Mista.
PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITIJIÇÃO N-33, DE 1995
Até 29-8-95 -prazo no Congresso Naciooal.
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à •
O SR.. PRESIDEN1E (Leyy Dias) -A Presidência mmmia
ao Pkmirio q~e, uma vez fiDdô o pra20 fisado m jmágulfo 1Ú!ÍCO do · Constimição n• 33, de 1995 (n• 7195, na Câmara dos Deputados)
art. 254 do Regimenlo !J:Umo, sem iDeJ:posição do""'-""" ali Jli"Vis- de iniciativa do Presidente da República, que altera o artigo 178..;
· ~lllição Feder.ol e dispõe sobro a adoção de Medidas Provisóto, determjnc.• o arquivameclo deliDitivo das seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n" 55, de 1993 (n• 457/91, na nas.tendo
Parecer,sob n• 428, de 1995, da C<lmissão
Casa de origem), que disciplina o exeiC!eio da profissão de
- de CoDStituição, Just~ e Cidadania, oferecendo a regado!: de bagagens nos aeropcxtos e dá Olllnis providências;
- Projeto de Lei da Câmara n• 155, de 1993 (n• 970/91, na daçãofmal.
(I" sessão onlinária de discussão)
Casa de origem), que dá oova redação ao art. 51 da Lei n• 5.869,
O SR.. PRESIDEN1E (Leyy Dias)- Está enoemda a sessão.
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; e
- Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1995 (n• 2.369/91, na
(Levanta·sea sessão às IBk)
Casa de origem), que institui normas e Jll"O"'ÀÍmen!Os gerais para
ATADA107"SESSÃO,REALIZADA
a prevenção do assoreamento dos'reservatórios criados pelo bm:raEM 3 DE .JULHO DE 1995
mento dos cursos d água.
(Publicada no DCN, Seção de 4 de julho de 1995)
· Será feita a devida colllWiicação à Câmara dos Deputados.
O SR.. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo a
RETIFICAÇÃO
tratar, a Presidência. vai encemr os lrabalbos. designando para a
Na página 11.680", coluna, na fala da Presidência, anterior
sessão ordmária de amanhã a seguinte
ao discUiso do Senbor José Eduardo Dutra.
ORDEM DO DIA
Onde se lê:

=-

n.

-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N"89, DE 1992
Votação, em tumo ónico, do Projeto de Lei da Câmara n•
89, de 1992(n• 1.757/91, naCasadeorigem),que concede isenção do

- votação para a Ccmissão Diretora.Leia-se:
... votação para a Comissão Representativa do
Congresso~=
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Ata da 1118 Sessão, em 3 de agosto de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs.: José Sarney, Teotonio Vilela Filho, Renan Calheiros e Ramez Tebet.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES ria de intensa devastação para fms de ocnpação populacional e imOS SRS. SFNADORES:
plantação de. atividades ec:<>nfunicas. A a-escente consciência soAdemir An<hade - Antônio Carlos Magalhães - Anlónio ciai a respeito da necessidade de manejar adequadamente os recurCarlos Valladares- Arlindo Porto- AI1urda Távola- BelloParga sos natwais impõe, especialmente no caso em pauta, disciplina no
- Bemmlo Cabral- Carlos Patrocinio - Carlos Wllson - Cooti- uso do solo e cuidados para manter sob controle a ação entrópica.
nbo Jmge - Edison Lobão - Edu~ Suplicy - Élcio Álvares As Áreas de Pmteçáo AmbieDtal- APAs, são UDidadcs de
Emi!ia Femandes - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Fer- Consetvação de uso indiieto dos recmsos natwais, <Xllllpativeis
nando Bezena- Francelino Pereira- Freitas Neto - Getaldo Melo com ocupação humana e econômica e, portanto, das mals interes- Gerson Camata- Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilher- santes para a concretização do modemo conceito de conservação
me Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena - Íris. Rezende ambiental, que implica uso sustentado dos recum>s naturais. As
-Jader Barllalho -Jefferson Peres -João F=ça- João Rocha- APAs fazem parte do sistema nacional dewúdade de conservação
Jooas Pinheiro - Josafl!at Matinho. ~ Joré Abreu Bianco .: José cano categoria que exige zoneamento ambieDtal sem desaJXO!riaAglipiDo- Joré Alves-' José Eduaido Outra- Joré J'ogaça- José çãD de tem.s pelo Poder Público e com ampla negociação entre os
Iguácio Fem:ira - José RÓberto Anuda - José Samey - Júlio segmentos sociais e COIIIllllMrios iDteressadós. O óbjetivo das
Campos- Júma Marise- Lauro Campos - Leomar Quintaoilha APAs Dão é só de cunho ecológico, peis vincula-se também à preLevy Dias- Lucídio Portella- Llício Alcântara- Luiz Alberto de servação da qualidade de vida dos habitantes da área.
Oliveira- Marina Silva.:. Mauro Miranda -Nabor Júnior- Odacir
Nesse sentido, a criaçio da APA da Mantiqueira foi medida
Sóares - Osmar Dias -Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet acertada para viabilizar a Co!reta adequação das atiVidades ali
- Renan Calheiros- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo OJ- existentes ao controle ambiental. sobremdo se considerarmos a ca.nba Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Machado - Teotônio VIlela tência de Umdades de Collsexvação na sena, que eonta apenas
Filho- Valmir Campelo- VIlson Kleinfibing- Waldeck Omelas.
com a Floresia Naci9"al de Passa Qlatro e o Parque Estadual de '
O SR PRESIDENTE (feotomo Vdela Filho)- A listá de Campos do Jordão. E estranho, porem, que não tenha sido abrnn_gido pela APA o IlllllÜcipio de São Bentó de Sapocaí, cújo tettitóacusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores. Havendo ri<> al:riga relevantes sitios ecológicos, inclusive. alguns' que sãO
IIÚIDero regimental, declaro aberta sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trahalbos.
· objeto de forte pressão turística, como é o caso da área onde se enO Sr. I' Secretário em exercicio, Senador Jefferson Peres' · cootra a fimioi;a Pedm do Baú. Maior ainda é a estranheza pelo
proceder<í. à leitura do Expedieme.
·
· fato de que São Bento fonna uma espécie de continuum ecológic
eo com Campos do Jordão- um dos municípios coosf.antes do deÉ lido o seguinte:
creto de criação da APA- a pomo de muitos suporem estar a Pedia do Baú em temS deste último.
· EXPEDIENTE
A proposta em ~ prc)çma. assim. com IDllÍta propriedade, corrlgir a incoerência existente no Decreto n° 91.304 de
PARECERES
1985, propugnando pela inclusão. ein seu '§Dibito; do mwticipio de
São Bento de Sapucaí. Ressalte-se, ainda, que nada há a obstar, dosPARilCER N' 41!1, DE 1995_

-ça

a

pootos de viSta coostitnci.OOal e jmidico.,: ao acatamepto deste pleito.

J)a Comissão de Assuntos Soei~~ sobre o Pro--~
Em face do exposto, SOOlOS pela aprovaçl!D do Projeto de
jeto de Lei da Câmara n• 29 de 1992 (n' 4.386-C, de Lei da Câmara n• 29 de 1992. ·
·
'
1989, na Câmara dos DEputados), que "inclui o Mu·
Sala das O>missões, 11 de maio de 1995.- Beol VerasDicípio de São Bento do Sapuaú,.Estado de São PnuPresidente- Benedita da Silva- Relatom- Freitas Neto- Lucílo, na Área de Proteção Ambiental da Serra da Man- dio Portdla- Leomar Quintanllha -Emília Fernandes- Martiqueira".

luee Pinto - Lúdo Aleiintara- Ronaldo Cunha Lbna- Wal·

Relatora; Senndora Beaedita da Silva
O Projeto de Lei da CâJmr.l n• 29, de 1992 (n' 4.386-C, na
origem), que ''inclui o Município de São Bento do Sapucai, Estado
de São Paulo, na área de Proteção Ambiental da Sena da MaDtiqueira.", é submetido ao exame desta Comissão.
Essa proposta volta a exame ap6s tramitação interrompida
pelo fmal da legislatwa passada, quando foi obj<;<o de ~ favonível do nolxe Senada Eduardo Suplicy. A Area de Proteção
Ambiental da Sena da Mantiqueira foi criada pelo Govemo Federal, atmvés do Decreto n' 91.304, de 3 de jlmbo de 1985. A Sexra
abriga um conjmto de ecossistemas de recoohecido valor ecológico, a ponto de ali ter sido criada, em 1937, o primeiro Parque Nacional. o de Itatiaia.
Em nossos dias. a importância desses sítios deve ser ainda
enfatizada~ dada- a sua loca Hvção em região onde: ocoz::n,:
maior eixo de conurbação do pals- o Rro/São Paulo- com histb-

mais

deek Omellas- Carlos Wdson - José Agripino -Marina Silva- Valmir Campe!o.

João França
·

PARECERN'462,DE1995
Da Comissão de
sOO!ais sobre a ~
jeto de Lei da Câmara n' 1311.12 (n• L723-C1.11 na·
Casa de origem), que "Dispõe sobre a aplicação e divulgação de índi=dedesempenho deseniçosdesaúde".

Assuntos

Re!atora; Seaadora Beaedita da Silva
O Projeto de Lei acima referido de autc<ia do nobre Deputado Jackson Pereim, tem escopo a avaliação perióclica do desem-

penho tknico e administrativo de hospitais, c!ípicas e lahcral6rios
públicos e privados, contnttados pelo Sistema Umco de Saúde, por
meio de índices de fácil reconbecbnento pela população ampla-

mente divulgados e afixados visível no estabelecimento.
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Os padrocs, maodos de avaliaçio e sua periodicidade serão
defmldos pelo Ministmo da Saúde, e ""' aplli:açiio e divulgação
saio responsabi1idad das Seaelkias Estaduais de Saúde, conforme o imbito do estabelecimento oovido o conselho de Saácle cor~

Na suajusüfic:açio o Autor do Projeto cita a competitividade como um dos gmncles motores do desenvolvimento, em todos
os setores da sociedade. refe;re..se ao que se chama de "ac:reditameoto" ele estabelecimentos, a partir da aplicação de fndic:es de desanpozilo. o que ..na estiumlado, hoje pelas pl'lipias ossocioçiles ele
hospitais pivados e per OQ!O"Í"""" in!mociouois, !ais como a Otp.uizaçioPau-~na ele Saácle e a a.pnização Mundial de Saúde.
No projdà de lei cabo as Secretarias Est•dnejs ou Municipais ele Saácle conforme a esfem de atuaçio dos estabelecimento~~,
all!SpOilSibilidade pora avaliA-los, ~te os lndices e podroes
estabelecidos pelo Ministmo da Sallde. E facultado aos estabelecimen!o< privados de pi<Staçio de serviço de saúde, mesmo sem
vfn<:ulo ao SUS, solicitar a sua ava!iaçio, segundo tais critérios
pora posterior divolgaçiO pPio a seus usuários.
".
No caso dos serviços públicos e privados contralados pelo
SUS, a ava!iaçio p<evista neste Projeto de Lei servirá pom que todos USIIários, COJúatautes e ~- dispcmbamde critérios
obj<tivoo que fa<:u1tem avalioção do estabelecimento, e at6 sua"
escolha. Podez'-se--i, inclusive, intelditar O funcimamrnto dos de
desempellho aboúxo de um certo limite, como ilustre Deputado
aàJz na suajuslificação.
A Proposiçio foi aprovada sem emendas quanto ao m&ito,
na Oxnissio de Seguridade Social e Familia na Oxnissio de
Coosritniçio e Justiça e de Redaçio da camam dos Deputados,
quomo à oonstilucimaljdade,juridicidade e boa t6coica legislativa.
A iniciativa vem muito a próposito mm momento em que
todo o Sistema de Saúde do Pais está em crise. Os serviços públicos dissolv~ num caos ao qual cootribuem fatores de oolem
gemJcial e de finaDciameuto. No seta: privado. gcmde uúaJero
das empresas. ele seguro-saúde, mediCÍIIa de grupo, ooopemtivas
médicas e assemelhadas omitem-se na p<eStação ele serviços a quo
se propusemm e Dio há como se medim a eficiência dos estabelecimmto:s9 a não ser pelos índices negativos da omissão de socoao
mau alelldimento ueglig&lcia e impericiA de onde qua que sejam
<>liund=
É de se estnmhar
até o ~ mõmento os órgãos
canptentes do Poder Exerutivo Dio tenbam tomado a providência
de avaliar objetivamente e por crilélios oniv=ais, as instituições
ccmtitnintes oo ligadas ao Sistema Único de. Saácle- SUS, sem o
que se toma impossível aferir eficiéncio, efiCácia e efetividacle do
Sistema e de seus ótgios. Como separar o joio do trigo, coaigir
desnjus!es e impropriedades e xeconbecer ou ptemiar a eficiência?
É vetdacle que o Sistema Único de Saúde - SUS tem aitérios pam a seleção e cm.Jcncia!IM"''to de instituições que lhe pres.
tam saviços, critmos esses, aliás, hadados ainda da Previdência
Social e pouco altemdos pora umà indispensãvel adequação à nova
administração' sistémica e integrada. Ademais estes critérios nio
são aplicados aos estabelecimentos públicos de saúde e tompooco
avaliam a qualidade do produto fiDal. 00 seja, o atrndimento a
P=laçio dos se:viçoo de saúde em si mesmos.
A proposição revert~se de grande relevllncio social propiciando recursos tknia>s pora que as mtoridades e o próprio ciciadia comum tenbam inslrnmentos de aferição da qn•lid•de dos estabelecimentos que prestem saviços de saúde ii populaçio. Valoáza, pois, a tomada de oonsciência e a cidadania.
·
PoJas considerações expedidas. sanos portanto pelo acolhimemo deste Projeto de Lei

a

que
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Sala das Sessões, 22 de junho de 1995.- Baú Vens, Prosideote- Beoedlta da Silva, Relatam - Romero Jueá - Lucídlo
Portella- Bdlo Parga- Valmlr Campelo- Casildo Maldaner
-Geraldo de Melo- Gllvam Borges- Edison Lobão- Marlua
Siva- Carloa Dezena- Carloa Wilson - Osmar Dias- José
Eduardo Dutra- Lúcio Aloântara.

PARECER N" 463, DE 1995
Da Coml1oão de Assuntos Soclab, aobre Proje-to de Lei da Câmara u• 76, de 1993 (n' 163191, na
origem). que "..........rtadbposltlvoaoart.:WdaLd
n' 8.03Ii, de n de maio de 19!10, que cn.põe oobn: o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e dá OU•
Iras provldêndaa",
Relator: Senador Lúcio Akânlara
1. Da tramitação e do pedido de vista
O Projeto de Lei n• 76/93, de autoria do Deputado Fedetal
Maurici Mariano, pemútindo a movimentação da conta vinallada
do trahaJhodcr no Fundo de Garantia por Tempo de Seniço
(FGTS) quando este fosse "comjxovadamenle portador da Sindrome da Jmunocleficiencio Adquirida (AIDS)", foi ap=entado à CIDllllll dos Deputados em '1:1 de fevereiro ele 1991, estando em vig&lcia a Lei n• 7.670, de 8 de setembro de 1988, que estende aoo
doentes de AIDS o direito de '1ovantamento dos va!Ol'OS COll'OSpondentes ao FGI"S, independentomenle de rescisio do cxmtrato
iDdividual de lnlbalho oo de qualquer outro tipo de peaílio a'!'!" o
pocieDe tenha direito" (ati. 1',11). Deveria, portanto, ter sido--.siderada prejudicada. proposição.
Nio o foi. Ao contmrio, na Câmara dos Deputados foi submetida às Comissões de Constituição, Justiça e ele Redaçio, de Finanças e Trlbutaçio e de Tmba.Jho, de Administrnção e Serviço
Póblico, com pareceres unânimes em todas elas pela admissibilidade e m&ito! >
Na Comissão ele Coostituição e Justiça e de Redaçio, recebeu pàrocer segundo o ~estavam "atendidas as preliminares ele
admissibili.da.de e c:onstinicimalidade", recebendo uma emenda
moclificotiva que amplia o loque das dotnços em ruja ClCOiliDcia seria
permitido aoportadcrmovinlentar sua coota vinollada ao FGTS.
Nessa Comissio O IUJjeto foi aprovado por nnmjmidade,
com a nova redaçio dada pela emonda acatada, ou seja, pemútindo a movimentação da conta vinculada ao FGTS do trobalhador
que tiver "doença grave. comprovada ou ratificada por jmta médica do Inamps''.
Foi também submetido à Comissão de Fmanças e Tributação pam ser analisado quanto à "admissibilidade fmanceim e ao
m&ito das implicações financeiras do projeto". Foi aprovado por
nnanimjdade• acatando pamc:er do relator favonível à admissibilidade e ao mérito, Sligetfudo, no ontanto, que fusse ouvida a Comissio ele Tr.obalho, Administraçio e Serviço Póblico, quanto a
''vários aspectos que envolvem o direito tnlbalhista.. que fogem à

nossa alçada,..
.
Na Comissão de Trabalho, Administraçio e Serviço Póblico
o projeto foi novamente aprovado pol' 1manimjdade em vista do
"caráter humanit6rio que dispensa maiores justificativas" e da 'h<>
bteza da iniciativa'', frente 1 qual não há ''nada a obstar quanto ao

seuw=w.
-~~·
Nesta Comissão ele Assuntos Sociais do Senado Fedem!, foi
distribuído pora n:latório ii. Senadota Emi1ia Femandes, que apresentou, na sessão de 25 do COJIODle, porecea- favorável ao projeto,
com. emenda que sobstitui a "jmla médica do Inamps" pela "jmta
médica do INSS" como autoridade com poder de comprovar cu
ratificar o dia~ de "doença gtave".
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Leva-me a pedir vista e apresentar este voto em sepamdo a
gmve s6rie de cquív()OOS com que esteve eivada a t:ramitaçio deste
projeto e que levam a sua aprovação. cujos resultados sqão mais
danosos que benéficos aos tmbolbadon:s brasileiros, apesar da inegável nobreza da iniciativa.
·
:Z. Dos pareceres recebidos
O primeiro equivooo, como já citado, coasistiu na admissibilidade de uma prop<l<içio !egi.slativaltalaDdo de matéria já objeto de lei vigente, isto é, estJmdo em vigêacia a Lei n• 7.670, de 8
de setembro de 1988, que peanite a movimenll!Ção do FGTS pelo
tzaba!hllllm-doeote de A.IDS.
O segundo equivoco consistiu na proposição e acatamento
da emmda que estende para os portadores de "doenças 8M'es" a
permissão do referido saque. E este é. provavelmeDte o maior
equivoco de todos por, pelo menos, duas l1lZÕe&
Em primeiro lugar, porrepresentarum mal entendimento da
IJalUreZa e objetivos do Fundo, criado para coostiluir um pecúlio
do t:mbolbador pam uma eventual situaçio de desemprego - institn!do >jUe foi, em 1966, em:!roca da estabilidade no-emprego- e
para constituir um fundo a sec aplicado em p:ogramas de babitação popular, saneàmento básico e infra-estxutum mbana.
N"""ao é função nem oJlietivo do FGTS cobrir despesas com
assistênqa médica do tiabalhador que, para tanto, deve re=r ao
Sistema UllÍ.cO de Saúde- responsável pela prestaçio de assistência universal e gmtuita- ou à Previdência Social- no ilmbito da
qual pode<á requerer beneficio de Am<!lio-Doetlça.
Para o linanci•"J""ID do Si$tema de Seg)lridade Social, que
inclui tanto o Sistema Unico de Saúde como a Pmridência Social,
o trabalhador também cootribui, com o pagamento de conlribuiçio
social, calculada com base em seu salmo, e constitui outro palrimônio do trabalhador.
Mais amda, a legislação já pemrl.te o saque nas situações em
que o t:mbalbador estiver acometido de AlDS (Lei n• 7.670, de 8
de setemhro de 1988) ou quando ele ou qualquer de seus depend· .
entes for acometido de neoplasia maligna (Lei n• 8.922, de 25 de
julho de 1994).
Em segundo lugar, a :pet:missão desta hip6tese de saque
pode conoomr para o esgruunemo do Fundo, agr.>vando a aiuai
situação de tendência negativa de anecadação e impedindo o cumprimento da sua função.·
_
O FGfS, desde o ixúciõ desta ano, vem aprewntando superavits mingnados ou mesmo delidts, em~ das cimmstâncias recessivas por que passa a econania.. Assim, o balanço entre anecadações e saques foi de superavit de apenas 180 milhões
de reais em fevereiro e de apenas 100 milhões em abril; em l!IOIÇO,
o Fundo apresentro delidt de 12 milhões de reais, com muito
mais saques que am:cadações, e, em maio, estinlam os lkiúcos da
Caixa F.con&nica Fedetal que o Fundo feche o mês, na melhcx das
hipóteses, com o valor de an:ecadações e saques equilibrados.
Esta situação- a pennissão de saque em situação de "doença grave ro premente",dotraballladorro seu familiar- já foi permitida entre 1966 e 1989 com xesultados desastrosos pam o FGTS.
Naquele período, esta foi a hipótese de saque mais freqüente, o que levou o Banoo NaciODal da Habitação- na 6poca. o gestor do Fundo - a sistematicamente inteipelar. judicialmente os
diagnósticos e perloias médicas, encontrando que o entendimenfo
do que sejam "doenças gmves ou ~tes" era absolutamente
heterogêneo no tenitóri.o nacional. pelos múltiplos periciadores,
além de identificar freqüentes fnwdes e IlllUIÍpliações do trabalhador com base nesta possibilidade.
Extinta que foi a Comissão de Perlcia Médica do Ministério
da Saúde, as DOriDaS ainda vigentes não serão - na opinião dos
téalicos da Caixa Econômica Federal, atuai gestor do Fundo - su-
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f"Jcientes para gaz:mtir homogenoidade de erlthios e objotivos na
análise dos ~ I'"O"istos no Projeto de Lei em análise, de

"doença gra.ven.
A experiência com a peúcia aos casos de tenossinovite doença profissioual de incidência crescente em nosso meio- pelos
serviços de perícia do Instituto Nacional de Segw:idade Social tem
mosiJado não apenas valorações como conchttas muito distinras
por parte dos vázios serviços das unidades fedemdas.
Como os serviços de peúcia estio ooncell!Iados, em sua
.tnaioria, nas capitais, uma lei da na~m da proposta poderia aiar
demanda pela interiorização destes serviços-uma vez que aumentaiá gmndemente sua demanda-, anmentando os CDStos opetacionais de gotênci.a do Fundo e permitindo o apm:ecimeniD e o au·
menlo do número de fraudes.
Ainda que isso não OC01rll, a abertura da possibilidade de
saque em situações de "doença grave" representará,. assim. um fator de esgotarneoto do fundo e de desvio de suas funções.

Cabe lembtar que os invesQmonlos feitos pelo FGI"S em
programas de habitação popular, saneanv:nto e desenvolvimento
de infra-esiiUtura urbana têm todos n:tomo de longo pnzo, em
média de 25 a 30<1ll0S.
Para apreciar o impacto sobre as oontas do FG1S da adoção
de tal política, vamos avaliar o que signifiCaria, em tenDos financeiros, se todas as pessoas p<rtadoras de AIDS e neoplaslas malig·
nas bssem. retiradas de suas respectivas <XlDlas vin<:u]adas, conforme lhes facuha ale~
·· _
São esperlldos, no ano de 1995, a oca:reocia de cat:a de
15.000 casos de AIDS no "&lsil, 94% dos quais na faixa elirlaec<D>micameote ativa (14a 59 anos), o que~ 14.100pessoos.
Em reJação às neopiasias malignas, são espendos ClC<l!mrem neste ano 343.400 casos novos, 40% dos quais naquela faixa

elária, representando 137360 pessoas.
O total de casos de AIOS e de neoplasias malignas que o
Mmistério da Saúde espera aconteçam no Brasil, no ano de 1995,
afetando a po[:Ulação ~te aliva, será, portanto, de
151.460.

S\lpondo que 70% destas pessoas estejam formalmente empregadas e, portanto, insCritas no FGTS, teremos 106.022 casos
eleglveis para saque do FGTS em 1995, em I3Ziío de doença, hipóteses previstas e reguladas por lei.
Tomando o valor médio dos saques orotridos no mês de janeiro de 1995, que foi de ~21,50, podemos estimar que estes saques represen!aiioum total de mais de 62 milhões de =is ...re aoo.
CoJJSidei3ndo que estes saques se dluiio em contas de todas
as faixas de valor de depóoitos, propotciona!mente à dis1Iibuição
destas failcas. e distribuindo estes mais de cem mil saques proporoionahnente à distribuição referida, en<:mtmmos que o valor total
destes saques neste ano será de, pelo menos, 65,8 milhões de reais.
Este valor representa 73% do valor JDeDSa! médio de ingre&sos no Fundo nos últimos II& meses sobre os quais temos dados
(fevereiro, março e abdl).
Se as expectativas da Caixa Eoon&nica Federal de que, em
maio, o valor dos: saque& igualar.á o valer das auecadações, se oonf"mnarem, estes saques Ieptesentalão 20% do valor mensal
médio do superá-.11 do Fundo no úhimo trimestte.
Além disto, se o projeto vier a ser acolhido, os maiores 1»
nef"lciados não serão os trabalhadon:s mais humildes, uma vez que
estes, em razão da gmnde rotatividade que camcteriza sua mão-deobm que, por sua vez, enseja froqüentes saques, possuem saldos
pouco exptessivos em suas contas vjnadadas ao FGTS.
.
As estatistic:as da CEF caroboram este fato: 57112% das
contas possaiam saldos inferiores a um salãrlo míDim.o no mês de
R$21,03.
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A não definição de "doença grave" é outto equívoco de técDica que pode ter - como vimos - sérias repercussões e que não
foi sanado por neDhum dos relatores e comissões que apreciaram a
matéria.
A definição destas condições é uma b:adição DO Direito Adurinistruivo e Pmõdeneiário BiliSileiro, esquecida nesta proposição.
Assim, enconl!amos na Lei rt'7.713, de 22 de dezembro de
1988, que "altm. a legislação do Imposto sobre a Renda e dá outras providéncias", a explicitação das doenças ou ooudições que,

permitindo a aposentadoria ou refonna., geram proventos sobre os
quais incide o cálculo do referido imposto.
A Lei D0 8.112, ~ 11 de de=bro de 1990, que "dispõe sobre o Regime Juridico Unico dos servidores públicos federais da
União, das AutaiqUias e das Fundações Pilblicas Federais", em seu
art. 186, § 1o. relaciona as 11doenças graves, CODtagiosas ou inctnáveis'' que permitem a aposentadoria por invalidez pennanente do
servidor.
. . .
A Lei de Beneficios·da Previdência Social. Lei D0 8.213, de
24 de·jJJho de 1991, om· S"'J' arts. 26, I. e 151,1ista as. doenças que
dão direito à pen:epção do beneficio de Auxílio-Doença.
A redação dada à emenda e ao projeto, além de contrariar a
b:adição do Direito Adminisllativo e Previdenciário BtaSi!eíro,
pennlte uma série de mâs e equivocadas intetpretações, complicaúdó gmndemente a aplicação da Lei e abrindo espaço par.! a
fraude e a ~ de direitos do tiabalhadar e o esgotamento
do FGI'S, patrimônio dos trabalbadores b!asileiros.
Não é outra a posição manifesta pela Caixa Eoonômica Federal, através de Nota Técnica dada a público nesta data por sua
Assessoria Parlamentar, segundo a qual o "Projeto. em sua essência. não se mostra conveniente aos interesses maiores dos trabalhadores e da Sociedade como mn todo, tornando-se, portanto. imprescindível a soa rejeição pela Casa Revisora do Congresso, a fm
de preservar a viabilidade tinanceira e operacional do FGI'S e,
bem assim, a contiJlnidade da aplicação de seus rerursos em habitação pop1lar.,. saneamento básico e iDfia-estru.tura mbana, beneficiando as populações carentes".
·
3.Dovoto
Em vista do exposto, manifestamo-nos contrários à aprovação do Projeto de Lei n• 76, de 1993, por considerá-lo prejldicial
aos interesses dos trabalhadores brasileiros.
Sala das Comissões, 22 de jÚnho de 1995. - Beni V eras.
Presidente- Lúcio A1cântara, Rela10r- Jonas PiDheiro - Luá·
dio PorteUa- Geraldo de Mdo (Vencido)- éasi!do Maldaner
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Segundo o autor da proposição, o portador da AIDS se torna incapaz de trabalhar e, piOI' ainda, é repelido pela sociedade,
que o abandona nas condições mais bumiJhaates.
O projeto veio a esta Comissão, com pareceres favoráveis
de várias comissões da Câmara Fedeml pelas quais tramitou, tendo
recebido emenda na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, daí resultando a mudança da redação inicial
do projeto. Pela nova redação, estabeleceu-se como hipótese de
movimentação da conta a OCOirência de doença grave devidamente
comprovada (e Dão s6 daAIDS, oomo constava do projeto otiginal).
Aliás, cabe lembrar que os portadores da AIDS já gozam de
beneficio objeto da proposição, por fmça do disposto no art. 1•, II,
daLeiD0 7.670, de 8 de setembro de 1988.
N"ao bá dúvida de que, ao conlemplar os casos de doença
grave, a iniciativa terá um alcanee social mais amplo. potquanto
atenderá número maior de trabalhadores, em paiticular os carentes
de I1:CUISOS pata sua própria sobrevivência.
Voto'
O Projeto. de Lei da Câmara n" 75/93, de autoria do nobte
Depnado Maurici Mariano, objetiva pennitir a IDOVÍinezllaÇiO da

oouta vincnladado trabalhadocoo FGI'S, naoondiçioque especifica.
Na verdade, a medida proposta é socialmente justa porque
visa proteger especificamonte os trabalbadares bmsileiros, a maioria dos quais som mais intensaliteute os rigores da profunda crise

social e econômica que o País atravessa. sujeitancJ.o..se com fre-.
qíiência a condições materiais que afetam. a sua saúde.
A pttp)Sição não eDCaDb:a óbice de natureza oonstihlciooal ro
,j_midica e obedece a exigências regimemais e de téali<:a legislaliVa.
Cabe fazer, entretanto. uma pequena xetifJ.cação no projeto
mediante a substituição do lnamps pelo INSS, já que este absorveu
as funções daquele.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto com a
seguinte
·Emenda
Substitua-se, no inciso XI. acrescentado pelo projeto ao art.
20 da Lei ií' 8.036/90, a sigla Inanips pela expressão "lnstiluto Nacional do Seguro Social-INSS".
Salada Comissão, 22dejlnbode 1995.-SenadoraEmília-

Fernandes.

·

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - O expedieote lido vai à publicação.
·
- Osmar Dias- Va!mir Campdo- Bello Parga- Leomar
Foram e!)C!!mjnbada< à publicação pareceres da Comissão de
Quintanilha- Carlos Wilson- José Edll!lido Dutra (Vencido) Assuntos Sociais. concluindo làvaavelmente às segnintesmatérias:
- Marina Silva (Vencido)- João França -Carlos Bezerra.
Projeto de Lei da Câmaxa n• 29, de 1992 (n• 4386189, na
Casa de origem), que inclui o Mmicipio de São Bento do Sapucaí.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO
Estado de São Paulo, na Áiea de Proteção Ambiental da Sena da
(Na Comissão de Asswllo Sociais)
Mantiqueira;. e
Da Senadora Emfiia Fernandes
Projeoo de Lei da Câmara D0 132, de 1992 (D0 1.723/91, na
De autoria do Deputado Manrici Mariano, o presente proje- Casa de origem), que dispõe sobre a aplicação e divulgação de ínto tem por olSjetivo acrescentar o inciso XI ao art. 20 da Lei n° dices de desempenho de SOIViços de saúde.
8.036, de 11 de maio de 1990, visando criar situação nova de moAs matérias f!Cmio sobre a mesa. durante cinoo sessões orvimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS? com a se- dinárias, a fim de reoeber emendas, nos tennos do art. 235, II, d,
guinte redação:
do Regimento Intemo.
O SR. PRESIDENTE (feotonio V'!lela Filbo)- Foi enca"Art. 20. ·---··--·---··---·---..-··--·... -XI - doença grave do trabalbadar, comprovada minhado à pablicação parecer da Comissão de Assunto Sociais,
concluindo cootrariamente ao Projeto de Lei da Càmaia n" 76, de
ou ratif!cada por junta médica do Inamps."
1993 (D0 163/91, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo
A proposta iDicial do nobre Deputado Maurici Mariano era: ao art. 20 da Lei D0 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o
incluir, entre as hipóteses de movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dáoullas providências.
FGI'S. os trabalbada:es comprovadamente portadores da SíndroDe acordo com o disposto DO parágrafo -único do art. 254
me da Innmodeficiêocia Adquirida- AIOS.
do Regimento Intemo. fica aberto o prazo de quarenta e oito horas
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para ioterposição de reamo, por um décimo dos membros do Senado, pata que a matéria continue sua tramUação
O SR. PRESIDENTE (feotonio VJ!ela Fdbo) - A l'Iesid&lciacomuuicaaoP!enário que xecebeuo Recwson'3, de 1995,
inJeiposto no praw regimenlal, no sentido de que seja su~
aoPlenáriooProjetode Lei do Senadon'161, de 1995, de autoria
do SenadoC José Eduardo Dutra, que altera a Lei n• 8.()31, de 12
de abril de 1990, e dá outras provid&cias.
A matéria ficaiá sobre a mesa, dlmuJie cinco sessões ordinárias, para recebimento de emendas, de acxmlo com o disposto no
art. 235, li, c, do Regimento Inlmlo.

É o seguinte o = recebido:
RECURSO N' 3, DE 1995

Senhor Presidente,
Os senadores abaixo assinados, nos tmnos do § 3', do art.
91, do Regimentolillemo, Iequeremqueo Projeto de Lei do Seoado n' 161, de 1995, seja. submetido ao exame do Plenário do Sena-

do FÕdemL- Lúcio A1dlntàra- Teofôoio Vdela Fliiio -João Rodla- Marlu<e PiDto-J09é Roberto A1Toda- Valmlr Campelo.
O SR. PRESIDENTE (feotânio Vilela Fdbo)- Sobre a
I' Secretário em exercício,
Senador Renan Calheiros.

m=, ofícios que setio 1idos pelo Sr.

São lidos os segointes:

OF. PSDBIIIN" 1205/95

Brasilia, 2 de agosto de 1995
Senhor Presideole,
Solicito a Vossa Excelencia a snhstituição do Deputado Cipriano Coneia pelo Deputado Flavio Ams, como membro titDlar,
na Ccmissio Mista destinada a analisar a Medida Provis6ria. n°
!.OS&/95.
Na oportullidade, reitero a Vossa Excclência manifestação de
elevadaeslizme--DepltadoJoséAníbal,UderdoPSDB.
OF/GABIIIN" 630

Brasilia 3 de agosto de 1995
Senhor Presidente,
Q:anmro a Vossa Excelência a indicação do Deputado Luis
Roberto Poote pata intega>r, na qualidáde de titDlar, a Coorissão Mista
destinada a emitir parec<r sobre a Medida I'11:Msáia Ji' !.OS!, de 28
de julho de 1995, em suhslimiçio ao DepltadoPedro Navais.
Na oportullidade renovo a Vossa Exc:eléncia protes105 de car
sider.lÇlo e apreço.- Deputado Mlc:hel T~'- Uderdo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Os oílCios
lidos vão à publieação e sedo feitas as suhstituições solicitadas.
Passa·se à lista de oradotes.
Concedo a polavm ao noboeSeoado< Lúdo Alclntara. (Pausa.)
Concedo a palavxa ao nobre Senador Sebastião Rocha.
(Pausa.)

.·

Concedo a palavra ao nobre Senador Epilácio Cafeteira, por
vinte minutos.

O SR. EPIIACJO CAFETEIRA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA·
DOR, SERÁ. PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (feoiDilio V!lela Filho) - Concedo
a palavm ao nobre Senador Ernandes Amorim. (Pausa)
Coocedo a palavxa ao Senad<lr José Edoardo Dutra, por
vinte minutos..
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT.SE. Pronuncia o
seguinte dis<:urso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e
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Srs. ~ pzmndo, na !aide de hoje, re'- aos Srs. Senadores um fato que vem acontecnldo em meu Estada, Sergipe, que seria cômico se não fosse migico.
Por ocasiio da greve dos petroleiros, vimos divmas manifestações por patte do Govemo e de Parla:meolares, em que exigiam o aJmpámooto ~!ri. por entenderem quo ai está fondamentado o Estado de DireitrNo fim do ano passado, o Congresso Nacioaal aprovou a
anistia aos SOIVidore:; púbt-·""' e empregados de empresas estatais
que haviam sido demilidcc :ro bojo daquela famigerada reforma
administrativa do então P,c·'-:lmte Fernando Collo!: de Mello. Entendemos que essa aprov"'l-"c se deu após a análise dos processos
de demissões, e que essa pt'0?3lada refonna admin.istr.ltiva, na verdade, se t:mnsformoo num processo de socateamento e de destrui-

ção do Estado brasileiro.
Essa anistia foi aprov;lda no ano passado e sancionada pelo
então Presidente Ilamar Fnmco. A verdade, conbldo, é que, até o
lllOillOniO, a grande maioria das empresas. particularmeule as estatais, ainda não ClllDprin a determinação legal de reintegrar esses
lrabalhadores aos seus quadros. No Estodo de Setgipe, a situação
ainda é mais absmdã.
.
Já no primeilO dia de seu governo, o ex-Presidente Femando Collor de Mello incluiu, eotte as suas refOIDlaS, a extinção da
Petrobrás Mineração S.A., empeesa subsidiária da Petrobris que
tntava de pesquisa e lavra de recun;os minerais. Inclusive. há uma
tradição em todo o mundo de as empresas de pdlóleo criarem em-presas de IIIÍilerllçio, já que a pesquisa de petróleo remoce uma série de informações de nature:m t<aJico.geológica muito úteis paraa peaquisa de outras substàncias minerais. ·
O ex-Presidenle Femando Coll<r de Mello, emre outms
empeesas, ertinguiu a Pe!J:tllnú Minezação. Nesse momento, houve uma mob>lização mWto grande da sociedade politica sergipana,
dos mais divOISOS partidos políticos e da imprensa no sentido da
presenoação da empeesa, já que ela explorava, em Setgipe, a única
miua de potássio existente no Hemisfério Sul Sabemos que o Brasil impona em tomo de 1.5 milhão de toneladas de potássio- peodoto utili2ado na indústria. de ferlilizaules -,e a mina de Sergipe
produz """"' de SOO mil toneladas:
Essa mobilização da sociedade setgipoua, apesar de a Petromisa ter sido extinta enquanto empre:s8y impediu o fechamento da- ...
quela mina.- a Vale do Rio Doce a .mmdoo e çnntjnuou explorando o minério. S6 que os 32!1 ttabalhadores da então Petromisa não
foram ahsorvidos pela Companhia V ale do Rin Doce. A Comissão
Especial de Allistia, nomeada pelo PiesideD1e !Iamar Fr.mro, chegou à conclusão, em fins do ano passado, de que caberia à Petrolmís absorver os ftahalbadotes Dão aproveitados pela Companhia
Vale do Rio Doce. A Pelrobrás já havia assumido todo o ativo da
extinta Petromisa, a saber: a mina de potássio e suas instalações,
em Se.gipe; imensas. reservas de JlOI'ssio no Pam; imellsas rese<vas
de sal-gema no Espirito Santo; reservas de bsrita na Bahia e outtas.
_
Em dezembro do ano passado, o Diário Oficlal publieou
os nomes dos 328 tJ"ahaJhadores que deveriam ser reintegnulos
pela Petrobris, por decisão do Congresso Nacional e da Comiasão
Especial de Anistia. A partir do inlcio deste ano, foram feitas diversas gestões políticas junto à Superintendência da Pelrobiás em
Setgipe e junto ao Piesidente da Petrobrás, Dr. Joel Renn6, no
sentido de reintega>r aqueles oompanheiros. Como as ações políticas não surtimm efeito, os ttabalhadores s6 tiv"""" um caminho:
reconer à Justiça, através de uma medida liminar.
Agora vem a parte mais oumoa1ista dessa hist6ria, Sr. l'Iesidente, St's e Srs. Seuadores: em mazço deste ano, a Justiça"""""'
deu liminar reintegl31ldo esses trabaJbadores à Petrobxás, e a empresa teve que acatar essa decisão. S6 que - e isto talvez seja. um
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tlllbalhado...s seriam desligado$. Mas nio sabemos por quanto
tempo essa questilo trall1itlri ua Justiça. Como conhecemos a Justiça do JlDSSO Pais, 6 passivei que isso possa se desemolar por alguus meses. Quer dizer, teremos uma empesa estatal pagando os
salários de 318 pessoas - salários e mais vantagem, assistéucia
médica, adicional de periculosidade etc. - e essas pessoas não eszando pelos c:o=doies da Petrobris, em Serg;pe, querendo trnba- tio ex=do as suas funções, fazem questão de exen:ê-las, estilo
brigando para tmbolhar, estilo colocando em xeque a posição da
lhar, sem sala para ficar e sem qualquer taiefa.
Já fizemoo divmas I<UDiões com a Superintendlncia da Petrob!ás de mandá-los espelll1" em casa - elas silo contra isso, vio
Petrobris, onde esses trabalhadores, inclusive, abriram mão de todos os dias à sede da Petrobris, ficam lá as oito horas, não batem
continuar tmbelhando em Sergipe; eles estão dispostos a ir para ponto inclusive porque a Petrobtás mirou o ponto dessas pessoas
qualquer Estado onde haja ocupação para ele"- A empresa nio lhes alegando a não-necessidade.
dá serviço. alegando que nio oonoorda oom a decisão da Justiça e
Existe uma manifestação da Justiça até agora dando direito
que está - - Ora, a Petrobris tem todo o direito de ItlCOl'- de causa aos traho.Ihadores. A Petrobrás reconeu - está uo sei direr, isso é lógico; o absmdo é, durante todo esse tempo - voho a Ieito. Mas o mais 16giro, em 1101110 da prór:ria eficiência adminisdizer, desde o mes de nwço - ..... ~n~balbadores queiram produ- llllliva e em DODJe da produtividade que se oobta tanto neste Pais,
zir. exm:er as SUA$ fimções, e a Presidência da Petrobtás pague particulm:mente das empresas estatais, seria que essas peSS<lOS fos..... sah\rios e os mande para casa. Alguns efetiv......re fOiam, sem dislribuldas por seus postos de tmbalho, inclusive coma posmas a maioria nio, por mte!;lderque a luta dos demitidos do Plano sibilidade, como já frisei anlt:riomlente, de semn distribuídas para
Coiior, muito mais do que a simples vontade de vollar a trabalhar as ootras unidades que a Petrobris tem uo Pais.
Sabemos que já eslá accmteeendo em algumas unidades da
e teeeher seus salários, é no seDI.ido de I<Sgatar a sua dignidade. já
que esses tmbalhadaes fomm espezinhados, classificados de imi- Petrob!ás, em outros Estados, em função da falta de pessoal, uma
teis ·pelo Govemo Femaiulo Collor de Meiio. Essa anistia, no seu coisa que até é contia a legislaçio - a legislaçio não pmnile que
pessoas que tenham ingiOSSado em aposentadoéas especiais, justa·
e~âime:nto, além de gailll11ir o "'tomo à empresa, garantiria,
também, o
de sua dignidade.
mente por re...m um tipo de trabalho nocivo à saúde, voltem a tmA Sr" Marina Sllva - l'emlite-mo V. Ex' um aparte, nobre balhar. a Petrobris eslá oonvoca!ldo esses aposentados, . . . _ .
Senador José Eduardo Dutta?
gando-os justamente por falta de pessoal. Om, o mais I6giro seria
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Concedo o aparte à exatamente pegar esses 328 trabalhado= que estilo em Sergipe
§em fllzer nada, ...cebendo seus salários, que querem tmbolhar,
nobre Senadom Marina Silva.
A Sr" Marina Silva- Essa infcxmaçãoque V. Ex' está nos que nio qu=m continuar sendo tmtados como trabalhadores de
dando. oo sentido de que houve um ganho na Justiça por porte dos segunda categoria, oomo infelizmente a SUperimeucL!ncia da Petrabalhadores, t=hendo a anistia, de que a Petrobtás nio concor- trobrás em Sergipe vem fa=ldo, e enquanto aguardam a decisão
da com a posição da Justiça e de que, portanto, eslá reconeDdo, e
final da Justiça estariam. sim, ...cebendo seus salários, mas ganmque em função disso nio escala os tmbalhadoi<S para exercenm liDdo a sua dignitlade, já que nio qu=m ...aeber sem tmbalhar,
suas funções, é interessante, porque mostm a contradiçio do Esta- até potqUe como já frisamos, toda a luta pela amstia dos demitidos
do no que se refere ao tratamento dos trabalhadores. Quando a no Govemo Coiior foi oo sentido de resgatar sua dignidade.
Portanto, Sr. Presidente, Só; e Srs. Senadores, gostaDamos
Justiça deu ganho de causa para o Govemo, alegando que a greve
dos petroleircs era ilegal e que, portanto, deveriam vollar ao traba- de fazer um apelo, partiaLiam!ente aos Srs. Senadores da base golho~ houve toda uma falácia no sentido de que se deveria cumprir
vemista, uo sentido de que se façam gestões juD1o ao Minism> das
o que deteJmjna a. lei, mesmo que QS tiabaihadores também esti- Minas e Energia e junto ao P,..ideute da Petrobrás visando ca:ri- •
vessem ~ da decisãO. No entanto, foi feita uma pressão gir esse vetdadeiro absmdo que está aocnteeendo no meu Estado,
muito gnmde para que cumprissem à risca o que detmniuava a Sergipe. Muito obrigado. .
Justiça. Agom V. Ex' afuma que o próprio Estado, que tanto deO SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a
fendeu que os trabalhado!os c:umprissem as detcrmloações da Jus- paiaVIa ao oo&... Senador Antonio Carlos Valada...s. (Pausa.)
tiça. faz o mesmo, de uma forma autoritmo., à!egando que, poresConcedo a palavra ao oo&... S<aador Eduardo Suplicy.
tar IOCOll'Cildo, nio pode fazt.Io. Om, recorrer é um di...ito de (Pausa.)
quem se sente prejldicado numa ação judiciaL Nio se submeter a
Concedo a palavra ao nobre Seuad<r Pedro Piva. (Pausa.)
isso até que transite em jllgado o processo de pedido de ,.,.isãg
Concedo a palavra ao nobre Senado< RameroJucá, (Pausa.)
do que foi anterionnente decidido é tea1meme uma coutmdição. E
Concedo a pelavm ao nobre Senado< JeffetliOil Péres. (!'ansa.)
um paradoxo a posiçio do Govemo, oo seja, são dois pesos e duas
Concedo a palavra à nobte Seuada:a Marina Silva, por vinmedida$. Muito obrigada.
··
te minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Muito obrigado a V.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presideute, peço a
Ex•, nobre Senadora Marina Silva.
palavra pela ordem.
A questão é exatamente essa. Como eu disse anteriormente,
O SR. PRESIDENI'E (Teotonio V!lela Filho)- Concedo
esses tmbalhadoi<S estão desde o més de março mintegrados, ofi- a palavm a V. Ex•.
cia!meute, à Petrobrás, =beudo os seus sahlrio$. e a Petrobtás
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Pela otdem.
Sem revisão do maila:.) - Sr. p,.,.;deure, eu queria apenas requerer
vem teutando, de Já pam cá, denubar essa liminar.
Om, voltando a registrar que a Petrobris tem todo o di...ito a V. Ex' que mantivesse a iDsa:içio do meu ~oito Jeffetson
de :reconer, o mais lógico, até DO sentido de se evitarem gastos :in- Péres, pois S. Ex' saiu e lllpidamente estariretrtnmvlo aopl<nário.
devidos de uma empresa pliblica, de uma empresa estatal, em que
O SR. PRESIDENI'E (Teotooio V!lela Filho)· A Mesa
esses trabalhadores fossem dislrituídos pelos =pectivos postos atendení o pedido de V. Ex'.
de tmbaiho durante esse pedodo. Se depois, em iustb::ias supeA SRA. MARINA SJLV A (PT-AC. Prommcia o seguinte
rlotes, a Petrobrás cooseguir ganho de causa, naturalmente esses disomo. Sem =isão da oradora.)- Sr. p,.,.;cieute, St"s e Srs. Sefato iDédito na história do Brasil- em S<Igipe, há 328 trabalhadores teeebendo seus salários, querendo tmbolhm:, querendo exercer
suas funções, e a Petrobris, &dotando uma medida completamente
contrária à foana careta de se tmtar o açamento de uma empresa
estatal, está pagando o sah\rio desses 328 trabalhadores para ficarem em casa. Os que se recusam a permanecer em casa f1C8JD. zan.

,.,.gare
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nadotes. em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar a todos
9

pela volta ao trabalho nesta Casa, depois de um mês de ausência.
Acxedito que a grnnde maioria dos Srs. Senadores contümou ttabaIhando, até porque estariam visitando as suas conmnidatfes, os
seus Estados e lllUlliclpioo vendo mais de perto os p:oblemas do

nossol'als.
O que me faz usar da palavm nesta tribuna. Sr. Presidente,
é uma deuúncia veiculada hoje pelo Jomal O Estado de S. Paulo,
cujo tílulo diz o seguinl<: "Queimadas batem recczdes hist6ricos'",
e dá conta de que neste pedodo hli um aaéscimo fanllistico no número de queimadas, que atinge 39.889 focos em telaçio ao que
"""""'no ano de 1993, que foi de apenas 19.771 em todo o País.
E um dado almmante, que é motivo de omita pieOCDpaçio não só
desta Parlamentar, por pertencer a um dos Estados da Amazi\nia,
mas aaedito que de boa parte dos cidadãos pieOCDpados com o
imenso patrim&!io veroe do nosso Pais: a maioria ~ses. focos de
queimadas se dá exatamente na Região Amazônica. E um proble-

ma amito sério. Inclusive o meu Estado, em muitos momentos,
tem <ido vitima desse tiPo Çe açio criminosa na< florestas,
e nos demais Estados, como é citado na reportagem como sendo
um do5I'eoordistas, na Amazônia, o Estado do Tocamins.
Além do jornal O Estado de S. Paulo, também os jornais
O Globo e Jornal do Bi:asn noticiam que o Presidente do lbama,
mimà operação de combate aos crimes contra o meio ambien~
está demmciando empresas inadimplentes no pagamento das multas impostas pelo Instituto por terem co~ infi:ações contla o
meio ambiente. Segundo a noticia, o Ibama pretende. atlavés de
uma operação bastante rigorosa. recolher, por meio desses autos
de infmção, R$400 milhões em multas aplicadas em 150 mil processos por agressllo ao meio ambiente, noo últimos seis anos. E incóvel que a tramitaçio de lodos esses processos, 150 mil, estivesse parnlisada e que não se rrzessem as cobranças.
Nesse sentido, registro a minha simpatia por essa postura
cootundente de fazer as cobranças, pua que os criminosos do
meio ambiente paguem por seus crimes. O oerto seria impedir que
se COl1CIOtizasse a agressllo ao meio ambiente, porque, depois de
feita, uma multa, por maior que seja, não repõe os danos cansados
à natureza e ao meio ambiente, principalmente quando se trata da
Flotesta Amazi\nica- em seu lugar irá nascer uma floresta de segunds categoria, que chamamos de çapoeira, com qualidade infe.
rior à da floresta naturaL
·
Consta também da matéria do jomal que, na "Oper.lçio Pênalti". a maior campanha já feita no País para cobrança de multas
antigas - o Ibama jli reoebeu R$7 milhões. Até o fm do ano, o órgão pretende arrecadar &sso milhões. segÜndo o Presidente do
Ibama. Raul Jungmann, sessenta por cento ~ses recursos serão
aplicados em fiSCalização. Isso é muito importJmte, pa-que esse órgão do Govemo Federal precisa melhorar o seu efefuio tanto de
re<UIS<>s humanos quanto de infra.esttulllr.l, para poder realizar
uma fi.'«'aJização adequada.
Ainda segundo o Presidente do Instituto, ''esses R$400 milhões são sufibientes para manler:tniõs todos os :Pãntues e florestas
nacionais do país por 20 anos'". Há dificuldades muito grnndes
para se manterem os pm:ques e flcastas nacionais; inclusive, há
um programa do Governo, que ainda deve ser discutido, que pretende criar alguma espécie de atividade ecooômica rentável pua a
manutonçio desses parques. Se fossem colxadas as taxações desses m&atores. os xeausos anecadados seriam suficientes para
maD1er esses parques e florestas durante 20 anos.
Diz ainda o Presidente que aqueles R$400 milhões seriam
sufiCientes também pua "tocarmos todos os projetos de proteção
ambiental do Ibama por 80 anos.'' Fico pensmdo na. teSetVa. extmtivista do Alto Juruá, onde há hoje seringueiros morrendo de fome,
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sem as míWmas condições de sobrevivência; flCO pensando na reserva exuativista Qri.co Mendes, que, em função mesmo do nome
do Clico, da luta do O.ico, tem sido uma das que têm reoebido
mais recursoo, mas onde ainda se está muito longe daquilo que se

poderia fazer pua tom/i-la auto-sustentável e dar uma demonstlação de como se preservar o meio ambiente c se melhorar a quali.
dade de vida.
Os R$400 milhões reptesentam mais de quatro vezes o OI·
çamento do órgão deste ano, que é de R$93 milhões. Mais do que
nunca. deve--se fazer a cobrança desses valores. e a. sociedade tem
que dar seu apoio, através de uma açio bastante forte, a medidas
dessa natureza.
Para aeelerar a tramitaçio dos processos na Justiça, o Governo vai autorizar o .Ibuna a fazer contiatos de risco com 1.500 a
2000 advogados em todo o Pais. O 6rglio conta apenas com !50
procuradores pua agilizar 150 mil processos, o que é insuficiente
para uma operação dessa natureza.
A empresa que tem maior divida com o Ibama é a Madeireira A. J. Fexreira, com sede no Pará, que deve R$2,133 milhões.
E faço aqui um rcgislro; essa made~im age crimin()SalllCUte no
Estado do Par/i, devastando as suas florestas; como se não bastasse, também está agora amando no Estado do Aere, nos altos rios,
como o rio laco, no Mlmiápio de Sena Madureira, onde, de forma

3
ilegal, retirou 11.DOOm de mogno sem autorização do Ibatna; inclusive, existe um processo na Justiça dando ganho de causa aos
seringueiroS; principalmente para o sindicato, o que a obriga a fa":"_
zer o leilão do mogno extr.údo, devendo investir os ~ dai .
oriundos em algum tipo de atividade ren!livel pua as popllações ·
jesadas. Observem que essa madeireilll é a que tem a maior dívida
com o lbama em termos de JDDlta.
O Sr. Lúcio Alcântara- Senadora Marina Silva. permite-

me V.Ex•umaparte?
A SRA. MARINA SILVA- Com o maior prazer, conoedo
o aparte a V. Ex",>Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara • Senadora. Marina Silva, V. Ex"
está lrazendo ao debate no plenário do Senado um assunto da
maior relevância. A açio'repeessiva, por si só, não é suficiente,
p:àncipalmente aquela praticada contra os pequenos, con11a aqu<>Ies que não têm sequer uma infonnação sobre a gravidade dos danos que possam produzir ao meio ambiente - IllllÍt3.S vezes,. não ...
têm opções econômicas. No entanto. grnndes _ . . , • V. Ex"
está citando o exemplo de .uma delas - têm provocado prejuizos
quase itteparáveis ao meio ambiente, sem ressarcir o Estado senão
em termoo de meio ambiente. pelo menos em tennos materiais, financeiros. Por tais taz.Õe$, essa providência do Govemo, per meio
do Ibama, de eredenciar advogados pua que acelerem esses p:ocessos que estão 1lamitando é de capital impo<tância. O Presidente
do Ibarna, ainda hoje, de manhii cedo, em um progtama de !eievisão, falava sobre cifras vultosas que já estão depositadas en; contas ·do Ibama apenas em I27iio dessa movimentação inicial E claro. volto a dizer. que essa ação xepressiva é apenas um dado do
problema -talvez nem seja o mais importante; mas a parte sensível
dessas empresas é a parte fmanceira, e o Govel:no não pode, de
maneira neDhuma., deixar de promover as ações cabiveis e recolher
as multas que são devidas nesses casos de infrações ao meio ambiente. Inclusive - pua concluir e niio interromper mais o discurso
de V. Ex.. -~ também estamos testemnhando um~ infelizmente negativo, que é o do número de queimadas na Região Ama·
zôoica,. que deve servir para acotdar a nossa consciência ecológica
e exigir, cobtar, dos ocgiiDs govemamentals - fede1:üs, estaduals,
nnmicipais -, das comunidades, de todas as Iide<anças, ações efetivas~ no sentido de coibir esse tipo de atuação, que é extremameJJte
deletéria no caso, especificamente, da Região Amazônica. O p:o-
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imnciamento de V. Exa 6 absohltamente pertinente e quero me solidarizar com ele, pedindo que o Governo procure fazer, como está
fazendo agora, nesse caso da agilização da cobr.mça das nmltas,
outro tipo de ações que determinem uma mudança no nuoo de degxadação do meio ambiente a que, infelizmente, ainda estamos assistindo no BrasiL
A SiiA. MARINA SILVA- Agradeço o aparte de V- Ex',
inccaporando-.o ao meu prommciamento. F100 feliz em sentir o nível de p!OOCUpação que V. Ex' também manifesta com mlação ao
meio ambiente. Inclusive. gostaria que hrovesse a soma de nossos
esforços, de fOIIDa que uma opexação como essa tenha o apoio necessário, potqUe as pxessões serão muito gr.mdes. V. Ex" sabe

esses iofratores agem em alguns Estados. No meu Estado,
gtande parte deles age ceifando a vida daqueles que ousam levantara voz contra esse tipo de ah.tso.
Conlimlando, Sr- Presidente, quero dizer que essas autuações são de um periodo de seis anos. e caberia perguntar por q~e estayam na gaveta, por que estavam paralisadas e não eram devidamente cobradas pa: parie <l\) 6Igão responsáveL No miDimo, é de
se estranhar que essas pessoas cODt.inuassem a agir impunemente e
a repetir os aimes.
Gostaria de deixar aqui uma sugestão, que não sei se seria
possível viabilizar. Para' uma e - concorrer a uma licitação
p6bJica, tem que mosii3r certidões negativas, uma série de docuCODI.O

mentos que provem que ela não está devendo na Receita Fed=L
No caso, para que essas empresas consigam qualquer doalmento
que lhes assegure o direito de fazer a retimda de madeira ou algum
tipo de desmatamento, mesmo que seja legal, deveriam obtê-lo
apenas mediante a comprovação, por meio de uma certidão negativa, de que não têm qualquer processo no lbama ou em 6Igãos de
meio ambiente estaduais. Da maneira como está é muito fácil.
Mesmo havendo um processo, continuam a expedir licença.j para
desmaiar, para retirar a madeira da flcxesta. Assim, realmente, a
atividade pode ser compaxada a uma cacimba de areia: quanto
mais água se~ mais água tem.
Nesse caso. penso que o Govemo deve tomar medidas oo
sentido de não permitir que isso ocona, potqUe a Madeireir:a FerIcira, mesmo sendo uma das mais aguetridas infratoras? com ~Ja
ção às leis ambientais, vinha consegnindo licença para a retirada
de madeira. Inclusive, oo caso do mogno, do Estado do Acre, conseguiu a licença para a retirada de 4.000nl de niogno, e, aproveitando-se dessa licença. chegou a retirar ll.OCYJm3 de mogno.
Gtaças a uma ação do lbama, juntamente com a sociedade
civiL sindicatos, Comissio Pas~ da Terra e a ação da Justiça do
Estado, essa madeira foi apreendida e será !eilooda, sendo a renda

revertida em beneficio das pop~lações que f01'3Dl lesadas, porque
as madeireiras compram um metro cúbico de mogno por um valor
insignificante e vendem a peso de ouro no Porto de Santos.
Há, também, os Estados que lideram os crimes OODI1:! o
meio ambienté. São Paulo estã na-frente com 32 mil rrocessos; em
segundo lugar, o Estado de Minas Gelais, com 23 mil processos.
O Paní é o campeão no valor de multas, porque ali, realmente, os

crimes são bem maiores que nos demais Estados.
Quero C<>DCI!1i!: esse f<O!IIlllclamento, Sr. Presidente, St's e

Sxs. Senadores,. dizendo que a minha atuação sempre foi :õo sentido de evitar essas ações criminosas.
Penso que o coneto seria uma vunpanha de conscientização, mecanismos de ít..ccalização, para que os infratores não cometam os crimes. Par mais que haja um processo punitivo, posterior_.

mente, de cobrança de multas e uma série de medidas que smo
tomadas isso reparará somente em parte e não na sui-!ótalidade o
dano causado. porque a floresta, uma vez devastada., não se recu-
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pera nas mesmas condições em que se ellCOIII:t'ava, ou seja. na forma como foi criada por Deus.
Nesse sel1\id0, estou solidária com a campanha que pretende acabar com a impmi(lade no que se refere aos crimes ambientais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Mlito bem!)
. O SR.. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fllho)- Concedo a
palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR.. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Pronuncia o seguinte disalrso. Sem revisão do arador.) - Sr. Presidente Senador
Teotmúo Vilela Filho, St's e Srs. Senadores, <liame do impacto da
noticia do Relatório de 1995, do Banco MuDdial, som o desenvolvimento do mundo, mlat6rio que se del!OIIlim ''Os Trabalhadores DlllD Mundo em Integmçio", o Presidente Femaudo Henrique
Cardoso ammciou em Lima, no Peru, na semana passada. que vai
implementar um programa de renda mínima para idosos e deficientes fisicos. Enfatizou Sua Excelência que o Brasil já teria um
programa de xenda lllÍllima- Embora seja um passo na direçio correta, que o Govemo taida em reguJamentar. essa iniciativa ainda.
está longe de conlemplar a xenda mínima como um direito à cidadaWa para todos os brasileiros, tal como pxevisto no Projeto de Lei
que institui tal programa, já aprovado pelo Senado FedeiaL
Em verdade, o Presidente .da Replblica ed regnlaynentando aquilo que está previsto DO arL 203, ÍilCisO V, da Constintição:
"V - a garantia de um salário mlnimo de benefício
mensal à pessoa partadom de deficiéncia e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover a pr6pria maDUtenção ou de ~la provida por sua família, conforme

di.splser a lei."
A renda IIlÍDima, por enquanto, representaiá, segundo' informou a Secretária de Assistência Social, Lúcia V&lla, do Ministério da Previdência, uma apela de um salário mlnimo aos idosos
de 70 anos ru mais e aos deficientes fisicos incapacitados pata o
lr.lbalbo, que pexCençam às famílias carentes em que a xenda per
capita seja inferior a R$25,00 par més.
. O SR. PRESIDENTE (feotooio VIlela Filho. Fazendo
soar a campainha.) - Senàdor Eduaido Suplicy, peço petdão por
inteJ:romper V. Ex', mas o faço com a fmalidade de prorrogar por
mais quinze minutos a Hon do Expediente.
V. Ex• continua com a palavra.
O SR- EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, é importante ressaltaimos as IeVelações desse último mlat6rio do Banco
Mundial, de 1995.
.
O BI3Si! é o único País do mundo, dentre os 71 para os
quais há dados disponlveis, em que os 10% de maior renda possuem mais da metade do bolo, possuem 51,3% da renda nacionaL
E se fOIIDos examinar a pan:ela dos 40% mais pobres, o BI3Si! ó o
único Pais onde a participação no bolo ela renda dos 40% de menor renda é de apellllS 7%. Portanto, nas duas pontas, o Brasil se

apresenta como aquele que está em pior situação. A Nação vive,
portanto, a situação nada adequada de ser a campeã mundial da
desigualdade. Seria o caso, portJmto, de o Governo dedicar maior
energia, maior esfOIÇO para combater esse quadro.
Em julho último, estive nos Extados Unidos, colhendo informações sobte as diversas fOIJDaS de complementação de xenda
lá vigentes. Há, pelo meoos, 1Iés tipos de progrnmas de complementação de mnda, além do seguro-desemprego: a assistência às
famllias com fdhos dependentes, os cupons de alimentação e o
crédito fiscal por reJJll'!lelllção recebida. O primeiro é destinado
sobretudo às familias em que não há mais a figura do pai prove-

dor, conespondendo a uma quantia em dinheiro; o segundo, corresponde a um imposto de xenda negativo sob a fOIIIIa de cupons
de alimentação; e o terceiro, instituído desde 1975, tem por objeti-
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vo esrimilar que as pessoas que têm fa.milia. e que tnJbaTham saiam ~
A administraçio do Fundo 6 feita com a maior prud&cia e
cladq>endo'ncia dos programas de bem-estare- a teruma ROda ~ncia; suas n:uniéSes são abertas aos IÇRsentantes cb
povo e à popu1açio; o Dimor Executivo dispõe de um quadro de
snfjcjente ~lhes ajude a ul""P'""'"aliuba oficial da~
Neste auo, 21 milhões de faml1ias seria beneficiárias do apenas 27 pessoas pam gerir o Fundo que, em 1980, estava em torCiódito FISCOl per Rmm11<1'!!çio Rec:ebida, o chamado Earned Jn. no de {,!S$1 bilhilo e, na úJ1ima """""""em US$17 bilhiles.
E claru que o Alasca Dio 6 o Bmsil. Com apenaa 600 mil
come Tax Cftdlt ou Erre. O Governo Bill Clinton vem tanando divetSOS provid&!cias no sentido de evitar desvios, fraudes que habitantes e uma renda per eapita quase nove vezes JIIIÚOr do quo
tBmsido detectadas em relação aos objetivos do progmma.
a bmsileira, possui obviamente condiçi5es compl- divenu
Os republicauos famm muilo importantes nas divcr.;as veelas nossas. Mas Já estA demonstrado o JXindpio de que 6 pecfeitazes em que o programa foi expmdido, pois. ele contou com a sim- mente possível faze< com que todas as pessoas usufruam minimapatia do ex-Presidente e ex.(Jovemad<a- da Calif6mia, Rona1d mente dos""""""' de uma naçio.
Reagan. um dos que, em !986, teve a iniciativa de ampliar o p-o!'aia o Bla>il, que se tomou o campeão mundial da desigmma. ~do~ Geotge Bush, em 1990 e a tmeir:a gualdade, seria importante a en&gial tomada de dooisio para se
vez que o programa foi exttemamente ampliado, dobtado, pralica- gunmtir melb<r partilha do DOSSa riqueza para que possamos chemeue, foi per iniciativa do PresideJto Bill Clinton, em 1993.
gar ao séollo XXI oom:> modelo de eqüidade e de justiça.
Hoje. se a n:nc1a das pessoas que ll:abalham e t&n uma fa.
O Sr.SebasiWJ Rodra- Pemzile..me V.Ex'umapsrte?
mllia não atingir 27 mil dólares· no caso de uma familia com.duas
O SR. EDUARDO SUPLICY- Comn:mitaboma. ~
crianças .., essa tmda 6 aurnemada em 409ó~ se & mesma estiver até
do o aparte ao oobte Senador Sebasliio Rocha.
o limite de US$8,5 mil. : •
.
O Sr. SciJasdão Rooba • Senador Eclwm1o SUpücy, assoCom base na experi&lcia do EITC. é possível deseuvolver
um programa altemativo; apreseutoi, iDclusive, para fins de estu- cio-me is proocupoções de V. Ex•, pois o que vemos, hoje, DO

De janeiro a março deste ano, oada residento Daquele Estado preenàaeu um formnlário assinado px duas teo;temunhas, indioande que resÍdia no Alasca bá pelo meDOS um ano. Em !I de outubro próximo, oada uma dessas pessoas re<ebml um chegue em
torDO de mil dólares. No ano passado, foi de US$984- É iDieressante ressaltar que os pais m:ebem pelas criaDças até !8 anos. No
Alasca. portanto, as pessoas. efelivamente, podem dizer que participam da riqueza de sua te=. A distribuiçiio de dividendos foi
passivei a partir de um referendo popular, realizado em 1976, que
autc:áza1 a constituição do Fundo Permanente do ~ no qual
pelo menos 25% (50% a partir de 1980) dos royaltles mollanleS
da exploração do petróleo seriam depositados num Fundo que passaria a ser aplicado em investimentos que produzissem nmda em

Brasi16 exlllameDie o Govemo preocupado exclusiv.,._.., oom a
siluaçio econ&lica do País sem manifestar qualquec açio que vonba atender aos intel\'Sses sociais da populaçilo. Eu, de certa forma, fiCO ~ com a atuaçio do Govem:> do Presidente Fer•D81ldo Henrique Catdoso. que 6 do PSDB. Fui membro do PSDB
dumnlc quaae quatro anos e, Daquela 6poca, o programa do Partido
em muito claru, oontinha J"''CUPPIÇÕÕS can o social, com a me,.
lborla das r<miliçõe< de vida do povo bmsi1eiro e dos mobalhado.
Íes em gemi. Hoje. vemos o Governo preocupado em retil:ardireitos assegumdos na Calstiluiçiio, direitos dos ttabalbadon:s e dos
apo5<31tados. E, agom, através desta Medida Provis6ria da cJeain..
dexaçio, de novo os trabalha~ poderio sec poejudicados na
queslio salarial. Vejo ludo isso com muita sutposa. porque é uma
mudança de rumo lio aoenluada na geslio do PSDB que piUtic:amenrenão dá pam aoreditarque...almonte quem esteja boje goveruando o País seja o Presidente Fernando Hem:ique C4rcloso, do
PSDB. um Partido que Soinpre defendeu uma melbor disbibJiçilo
de renda no Pais e um equilibrlo entie o capital e o trabalho. E.
hoje, pratjcamente se detém apenas na análise e na execuçlo de ..
açõcs que visam a estabilidade da eoouomia. Eu Dio vejo e pecgulllaria se V. Ex' ou outro Senador neste plenário tem oonbecimenlo de alguma açio sociài oonc::t<ta do Govemo "" sentido de
af<llder quaisquer dos saores ela nossa sociedade. Nio ooabeço
nenhum programa sólido ainda do Govecoo Fernando Hemique
CanJoso oom relação aos problemas sociais que se agmvam oada
vez mais no nosso País e entre os quais V. Exa destaca com muita
J?l"CÍSii a questão da distn'buiçOo de reucla, a oada dia, mms J?<ed.·
ria e mais ma16flca &9 povo bmsileiro. Muito obrigado.
. O SR. EDUARDO SUPLICY • Agradeço o aparte, Senador Sebastião Rocha. De fato, nós nilo estamos assistindo, nesses
primeiros oito meses do Govemo do Presidente Femando Hc:mique Catdoso, alguma açio que, realmente, possa estar ttlUISflx.
mando em profundidade esse quadro de disttibuiçio de renda lio
gmve que nos ooloca como campeões da desigualdade.
É ve<dade que o Presidette da República assumiu o cargo
falando do seu·compromisso 1Jist6rico com a justiça. cana melhoria da distrlbuiçio de """"'- E vetdade tamb6m que Sua ExceJ!n..
cia lançou o
Ccnumidade Solidária, tondo à frette sua
esposa, Sr" Ruth Qudoso. Todavia, este Programa, per eaquanto,
consiste em COOldenaresforços de :(XOgi2IIl8S sociais .i' existentes9
alguns dos quais desativadcs no iuício de seu Govemo e oulro&

beneficio de todos os habitantes.

ainda remanescentes.

dos, ao Deputado Gemlano Rigotto e ao Executivo - uma veZ que
o ~ do Govemo é o Rela!or do poreoor sobre o Programa de

<lara3ia de Renda Mlnima • um pam:e< favcriveL
Mas ainda há cutra possibilidade para se evitarem quaisqu..- problemas com a demonstraçio de rmclimeDos: seria a de se
provec uma reuc1a Wsica menor, incondicioual, mesmo que fosse
pequena para o iuício- digamos que de R$20.00 per..,&;., a oada
residente DO Pais com 25 anos de idade ou mais, programa que
~a um total, boje, de R$16,4 bilhões, pcuco mais do
que 3% do Produto lDtemo Bruto.
Foi exatam.ente um modelo póximo a esse que observei
ftmcicmando com folie apoio da população nessa viagem""" Estados UDidoo, quando passei uma semana no Alasoa.. Dunmte essa
semana, questiaoei mo<adores sobre o sistema de divideudcs disb:ibuídos pnnalmente de maueim igual a cada pessoa.
.
Estive visitando o Fnndo Permanente do Alasca. oude tanto
o diretor-e:tecutivo, B:yron Ma1lot, quanlo o Govemadar do Alasca. Tooy Knowles. falar.un-mc do entusiasmo com que administzam esse prognuna em beneficio ~ todo& os residentes naquele

.

~-

.

De oada 10 pessoas consultadas, apenas. uma ou duas respostas eram de criticas, com opiniões tais como: '"'Eu preferiDa

que os ICOIISOS fossem melhor aplicados em escolas ou estradas."
Mas quando perguntava sobte a ,.h - aquelas ecam peasoas que tinham aha renda, superior a US$70 .mil per ano -, DO
caso da maioria das pessoas,. sobretudo as de menor :tenda. o entDsiasmo pelo sistema de dividendos distribufdos igualmente eta ex-

traordinário.
9

Pro-
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Mas não há um novo instrumento de política econômica
que seja colocado para enfrentar a situação já diaguostieada cano
sem paralelos em qualquer outro país do mundo.
Gostaria de informar, SeDador Sebastião Rocha, que, felizmeD1~ de forma grada.tiva, começa a aumentar a intensidade dos

debates sobre o conceito do ~ito à renda mínima em todo o

B~a~

si!. Nesta quinta-feita, dia 3 de agosto, a Prefeita de Sa!vadoc, Udice da Mata, está sancionando o progr.una de garantia de renda
mínima familiar, a exemplo do que foi adotado DO Governo do
Distrito Fedexal, pelo Govemador Cristovam Buarque, do Partido
dos Trabalhadot1:s, e do Prefeito de Campinas, no caso, do PSDB,
José Roberto Magalhães Teixeira.
Na última. segunda-feira, houve uma audiência pública nas
Câmaras Municipais, primeitu de Pitangueiras, cidade de 140 mil
habitantes, localizada a 40 quilômetros de R.J.Oeirão Preto, e à noite
na cidade de Ribeirão P.ret~ com as presenças dos Prefeitos Antonio Palocci e José Roberto Magalhães Teixeira, de Campinas, de
seis oottos ptefeitos e de mais de 15 verea.dores das cidades vizinbãs.
No pt6ximo dia 12, em Campinas, havetá audiência pública para debater o Programa de G=tia de Renda Minitua familiar, c:Om a presença do Goyemadar Cristovam BuaÍque, do Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira e da Prefeita L!dioe da
Mata. Repetir-se-li a audiência pública no dia 26 de julho, oa Câmara Municipal de São José dos Campos.
. A.manhã estarei presente, convidado que fui pelo Conselho
Naciooal de Seguridade Social, pata ap10sentar o Programa de GaIl!Iltia de Reoda Mínima.

Avalio que mais e mais este conceito acaba se cOlocando
como algo que não é mais apenas aquilo que foi exposto em 1796
pelo maior ideólogo da Revolução Americana e da Revolução
Francesa, Thomas Paine, que no ensaio Justiça Agclria, elaborado
para o Diretório Francês, escreveu que toda pessoa deveria ter o
direito de participar minimniV!Jlte do usufruto dos recursos da na~
ção~ propondo,. então, que todas as pessoas de 50 anos ou mais tivessem o direito a uma pensão e que todos aqueles que completassem 21 anos recebessem 15 li~ como compensação, em parte,
pela perda de sua heraoça natural
.
E uma proposição que ganha adeptos, no maJS amplo espectro do pensaníento fllosófico e econômic:o, entie os cientistas sociais. O próprio ilertiand Russe~ em 1918, expôs também que oa
sociedade que ele visualizava cada pessoa deveria. rninjma1'T'N'ltlte..
ter ctireito a receber o suficiente para as suas necessidades, e daí
para a frente cada um poderia receber de acoroo com o seu talento,
a sua energia, a sua dedicação, e ass:iJ}l por diante.
Mais e mais está se cõnsolidarido, nas diversas oações do
mundo e no Brasil também, a idéia de que faz-se necessário dar o
direito a todos de participar, minimamente, do u'sufruto da riqueza
daoação.
Muito obrigado.

gueiras, em outras localidades também foram apiOsentados projotos de lei que propõem programas similares ao Renda Mínima: no
Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, Joodial e São Joaquim
da Ban-a. Em Salvador, a Câmara Municipal aprovou sem emendas o projeto da IX<feíta Lídice da Matta que setá sanciooado DO
piÓximo dia 3. Na cidade de Santos, o prefeito David Capisu:mo
(P1) também abraçou<;> projeto que está em fase de implantaçãoEm outras cidades, como São José dos Campos (SP), Angm dos
Reis (RJ), Volta Redooda (RJ), Recife (PE), Contagem (MG), Setim (MG), Goiânia (GO) e Campos (RJ) estão sendo desenvolvidos estudos para a adoção do projeto.
O projeto do Senador Eduanio Suplicy prevê UlllJI. renda minima destinada aos cidadãos com renda inferior a'R$ 200, equiva-

lente a 30% da diferença entre a sua renda e este valor~ que

=·

gem recente aos EU.

SEÇÃOIV
Da Assistência Social
Art. 203. A assistência social serã prestada a quem dela necessitar, indepeodentemente de conlnõuição à seguridade social, e
tem por objetivos:
I - a proteção à familia, à maternidade, à inlãncia, il. adolescência e à velhice;
II- o amparo às crianças e adolescentes carentes;
promoção da integração ao meri:ãdo de trabalhO;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas ~· de
deficiência e a promoção de su-a iotegração à vida connmjtárla· ·
V- a garantia de um salário mínittio de beneficio meDSal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à pt6pria. manutenção ou de tê-la provida
por sua familia, conforme dispuser a lei.
Art. 204. As ações governamentais oa área da assistência
social sedo realizadas com recursos do orçamento da seguridade
social, previstos no art. 19-5. além de outras fontes. e organizadas
com base nas seguintes diret:rizes: ·
.
I - descetm:alização· polltico-adaúnistrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera fedeJ:al e a coordenação e ...
a execução dos respectivos programas às esferas estadual e muni~
cipal, bam como a entidades beneficentes e de assistência social;
II - participação da população,- por meio de oo:~mizações
representativas, na fonnulação das politicas e nO controle das ações em todos os níveis.

m-a

CAPíruLom

DOCUMENTOS A QUE. SE REFERE O SR.
EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Da Edncação, da Cultura e do Desporto
SEÇÃOI
DaEdocação

NOTA À IMPRENSA
O Programa de Gail!Iltia de Renda Mínima

começa a ser

aplicado em um grande número .de cidades bl:asileiras. No pr6xi~
mo dia 31, o Secador Eduaido Suplicy (PT/SP), autor do projeto
aprovado no Senado que instibli. o PGRM no Brasil, debaterá o
tema, às 20h, em audiência públioa na Câmata Municipal de Ribeilão Preto (SP), oode a vereadora Joaoa Leal Garcia (PI) apresentou ptojeto que deverá ser sancionado pelo ptefeito Antônio
Palocci. A audiência também estará preseDte o prefeito de Campinas, José Ribeiro Magalhães Teixeira (PSDB), que desde fevereJIO
deste ano lançou o programa em sua cidade. No mesmo dia, Suplicy oompareoerá ao lançamento do progr.una oa cidade de Pitangueiras (SP), às 16h. O projeto foi propo•to pelo presidente da Câ-.
maxa Municipal Juper.;o Fernandes Peixoto (PT)_
No Distrito Federal, o governador Cristovam Buarque (P1)
instituiu desde o início de sua administração um programa de Ren·
da Miníma vinculado à Educação. Além de Ribeirão Preto e Pitan-

tem

por objetivo a erradicação da miséria. A aliquota podeci. ser aumemada em 50% de acordo com a experiência do programa e a
disponibilidade de
Na reabertwa dos trabalhos legislativos, o Senador Suplicy far.í uma análise dos iDsttumentos de imposto de renda negativo e combate à miséria vigentes nos Estados
Unidos e no Estado do Alasca relatando o que observou em via~

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colabo<ação da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. seu pmparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art.. 206. O ensinO será ministrado com base nos seguintes

princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
m - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e
coe:xistência de instituições plblicas e privadas de ensino;
IV- gratuidade do ensino públioo em est>belecimmto< oficiajs;
DOCUMENTO A QUE SE REFERE:
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Durante o discurS() do Sr. Eduardo Supücy, o Sr.
Teozonio Vilela Filho,l 0 Vice-Presitknte, deixa a cadeira da presidência, que é ocl4pada pelo Sr. Renan Ca-

tária em exercicio, Senadora. JÚIIÍa Marise.

É lido o segninte:

lheiros~ 2° Secretário.

Durante o disCIU30 do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Renan Calheiros, 2° Secretario, deixa a cadeira da presiàencia, qu< i OCIIpC1IÚJ pelo Sr. José Samey, Presidente.
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Sobre a mesa, projeto de lei que seii lido pela SI" 1' Secre-

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 224, DE 1995

Dispõe sobre o uso de pãra..choques nos caminhões e aarretas.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, ofi·

O Con~sso Nacional decreta:
Art. 1• E obrigatório o uso de pála-choques em camiDhões e
carretas.
Art. 2" As DOl'ID3S disciplinando o cumprimento desta lei seSão lidos os seguintes:
-estabelecidas pelo Conttan que regulamentuá seu uso, detmniDaOFÍCIO N"790-L- BL. PAR1195
Iá snas especifiCaÇiies. dispoçl sob<e seu prazo pma o atendimento,
Brnsilia, 1• de agosto de 1995
bem""""' para a ad•J:'•ção dos demais veículos em circulação.
Art. 3° Os fabricantes, os importadores, os montadores e os
SeDhor l'Iesidente,
Nos termOs regimentais, indico a Vossa Excelência os no- encmoçadores de ve!culos só podem c:omerciafuá-los oom o equipames dos Deputados do !Jloco Parlamentar PFUPTB que substitui- menloprevisto nesta lei, nas condições estabelecidas pelo Oxmn.
Art. 4° Os importadores, as montadoras, as encax:roçadoras e
Ião aO. já indicados para f~ parte da Comissão Mista destinada
a emilir pa= à Medida Provisória n• 1.081, de 28 de julho de fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis civil e crimi1995 que "Aaesce pattgr.üo ao arL 57 da Lei n• 8.666;- de 21 de nalmente por danos causados aos usuários e a tctceiros, decorrenjunho de 1993, que regulamenta o arL 37, inciso XXI, da Consti- tes de falhas oriundas de pmjetos e da qualidade doo materiais utitujçio Fedetal, institui llOIDlllS para licitação e contiatOs da Adt.ui- lizados na fabricação doo mesmos.
Art.
No caso de fabricação artesanal ou de modificação
Distràção Pública, e dA outras providências".
do veículo, será o proprietário do mesmo responsável pelo que deEfetivos:
teDDina. os arts. 1o e 4° desta lei.
Deputado Hericlito Fortes- PFL- PE
Art. 6° Será aplicada a penalidade de apreensão aos v_efcnDeputado César Bandeira- PFL- MA
los que Dão cnmprirem o disposto no arL 1• desta lei, sem prej.úzo
Snplentes:
.da mnlta a ser estabelecida pelo Conttan.
Deputado Alexandre Cer.mto- PFL- PR
Art. 7" O Poder Executivo regnlamentaiá esta lei dentro de
Deputado Jaime Femandes Filho- PFL- MG
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos 60 (sessenta) dias a partir da data de sna publicação.
do men elevado apreço.- Deputado Inocêncio Oliveira, Lider do
Art. 8° Esta lei entta em vigor na data de sua publicação.
Bloco Parlamentar.
·
Art. 9° R~ogam-se as disposições em conttário.
cios que serão lidos pela S:rl
Júnia Marise.

t• Secretária em exercício, Senadora

s•

OF!lJPSB/239/95

.JUstificação
Brasllia, 3 de agosto de 1995

SeDhor l'Iesidente,

Tenho a honra de COIDUilÍcar a Vossa Excelência a indicação do Deputado N'!lson Gibson, na condição de titular, e do Deputado Gonzaga Patriota. como snp~te. para integrnr a Comissão
Mista destinada a apreciar é dar parecer à Meilida Provisória n•
1.081, de 28 de ·julho de 1995, do Poder Exeçutivo, que acresce
pattgr.úo ao art. 57 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regnlamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitação e con1ratos da Adm,iriisttação Pllblica e dá
onttas providências, em snbstit.uição ao Depntado João Col.,o.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protesto de ap:eço.
.
Alenciosamente,-Deputado Ferwmdo Lyra. Líder do PSB.

OFÍCIO N" 97/95-GLDPT
Brasí!ia-DF, 1°deagostode 1995
Senhor Pxesidente,
Na fc:r.ma regimental, indico a SenadOra Marina Silvà e o
Senador Lauro Campos, titulares, e a Senadora Benedita da Silva e
o Senador Eduanlo Suplicy, suplentes, para, na condição de representantes do Partido dos Trnbalbadores, integrarem. a ~ desta
data, a Comissão de Educação desta Casa.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Senador Eduardo Matarazzo Suplicy,
Líder do PI'.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Serão feitas as snbstiluições solicitadas.

·o Código Nacional de Txânsito não determina como deve
ser o pám-choque tmseinúio camiDhão, limitando apenas a citá-lo
como um dos 19 equipamen~s obrigatórios pua veículos automotores, potém, sem regras para instalação.
•
Na falta de especificações, as fábricas de camx:erias criam
padrões próprios, sem embasamento técnico e sempR> visando a
economia de materiais ou .a praticidade no embarque de caxgas.
Para facilitar o carregamento, os caminhões clíegam a instalar dobradiças nos snportes dos pála-choques, anulando toda a função
desegwmça.
.
Esse procerlimeoto tem gerado mais uma armadilha no nosso já conturbado trânsito. O mau uso desse equipamento tem tornado mais graves os inúmeros acidentes com mortes e IDlltilações
que facilmente poderiam ser evitadas.
Trata-se de medida necessária, pois s6 assim a Policia RocloVWia Federal e os Dettans seriam dotados de inslrumentos eficazes para melhor
os caminhões e caxretas.
O projeto preenche uma lacuna existente em nosso Código
Nacional de Trânsito e espero contar com o apoio dos nossos pa-

riSCalizar

res na sua apreciação.
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1995. - Senador Júlio
Campos.

lEGISlAÇÃO CITADA
LEIN"5.106, DE21 DESE'IEMBRODE 1968

Institui o Código Nacional de Trânsito.

·---1-------------------------------------
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(Às Comissões de As.nmtos Econômicos e de Assuntos Sociais, ambos em caniter terminalivo, sendo a
última comissão a de maior pertinência.)
O SR< PRESIDENTE ·(José Samey)- O projeto lido vai à
publicação.
Sob!e a mesa, projeto de resoluçic que será lido pela SI' 1•
Seaetária em exercício, Senadam 1únia Marise
É lido o seguinll>:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 85, DE 1995

Alt<n o Rcgüneuto Int<mo elo Seuac1o F<deral.
O Senado Fedem! resolve:
Art- 1o O art- 154 do RegimeDto Interno do Senado Fedenl
passa a vigonr com a seguinte redaçio:
"Art- 154- As sessões do Senado podem ser.
I - Oidlaárias;

cação.
Art- 6• Revogam-se os §§ 1° e 2" do art- 43 do Regimento
Interno do Seoado Fedenl e as demais disposições em contrúio-

Justlllcaçíio
A Mesa do Senado Federal ao apl<Selllar o preseme Projeto
teve po< objelivo adequar as llOIIDAS ,.gimentais ils nooessidades
da alividade parlamentar dos sealha:es senadores e ao funciollamento da pnSpria casaSala das Sessões, 3 de agosto de 1995- - Seoadotes: José
Samey - Teotonio VIela Filho - Levi Dias - Antiinlo Carlos
Valadares-Ro.WdoCuuhaLima..

lEGISlAÇÃO CITADA

REGIMENI"O INTERNO :op SENADO FEDERAL

n-dede~;

m-~
IV-especiais§ 1° Considexa-se sessão ordiDária aquela lOalizada ils 14 horas" trinta mimttos, cam Oidem do Dia delibeiativa previamonte desigoada§ zo As sessões de debates poderão ser tealizadas desde que convocadas com esta fmalidade pelo

-

§ 3° Sessão exlrao!:dinária é aquela ccnvoeada,
oom Ordem do Dia deliberatil'a, para ser milizada em
horirio diverso do ptefJXado para as sessões adi!Wias.
§ 4° A se~ especial ser.l destioada a cotnen:J<>.
I3Ção ou homenagem.
§5° A sessão ordinária Dão se tealizará:
I - po< falta de número;
n- por dehbetação do Senado;
m - quando o seu pericdo de <fura,;ão coincidir,
emhora paicialmente, cam o de sessão conjmta do-Congresso Nacional;
IV- por molivo de fmça maior assim considerado pela Presiqência."
Art- zo o art. 13 do Regimeoio Intemo dO Senado Federal
passa a vigorar com a seguinte xedação:

"Art- 13- Será considersdo ausente o Senador
cujo nOUte não conste da lista de C<li!lplmlCimento, salvo
se em licença, cu em representação a serviço da Casa
ou.? ainda. em missão política ou cnltmal de interesse
parlamentar, previamente aprovadas pela Mesa, tesalvado o disposto no art- 40_
Parigrafo lÍilicO- Considers-se ainda auseD!e o Senador que, emhora ~da lista de presença nas sessõ.
es com Otdem do Dia. deli.beialiva, deixar de comparecer às votações, salvo obstrução declarnda por líder par-

tidário CU de bloco parlammtar: 11
Art- 3° O art_ 40 do Regimento Interno do Seoado Fedenl

passa a vig<rar com as seguintes alterações:
"Art- 40, Mediante delibemção do Plenário o Senador pode<á. com Ôlllls para o Senado, ser incumbido
de representação da Casa ou desempenhar missão no

País ou no exterlcr.
§ 5° Os casos de licença seião decididos pela
Mesa.11
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Art- 4o O&' prazos tegimentais são oomados em dias úteisArt- 5° Esta Resolnção entxa em vigor na data de sua publi-

--'·-Art:li-c:;;;;jd;;,_-;-.;.;;;-;~~;-;;-.;;;-;;;
ccnste das listas de oo_...,;mento, "' que, estando pm!Cnte na
Casa, Dão compaz..,.. ils votações, salvo obstrução declarada par
lider partidário_
§ 1• N"ao se compulalá oomo falta a auséooia do Secador a
serviço da Casa, em 1ioença autorizada, em desempenho de ~
sentação ou comissão externa ou integi81ldo delegação l Confer&lcia Inteq>arlamentar, '"' por I3ZÕeS de saúde oomprovadas mediante atestado médico.
§ 2" O Secador que estiver ausente po< mais de cinco dias
úteis, DO periodo de um més, teri descontados de sua reDlllDeClção, à razão de um trinta avos por dia, todos os dias de aus&lcia

._...

____________________

Art- 40- Medimte de1ib<raç!o do Plenário, o Senador poderá desempenhar nlissão no País ou no exteri<r (Coost., arL 55, In).
§ 1o A autm:ização poderá ser:
à) solicitada pelo inteiessado;

b)-.:·
1- pela Presidência, cy~ando de sua autoria a indicação;
2 - pela Comissão de Relações Extoriores e Defesa Nacional, no caso de missio a xealizar-se DO estrangeiro;
3 -pela canissãn que tiver maior pertjo!ncia, no caso de,
missão a miliz:ar-se no País;
4- pelo llder do bloco parlamentar cu dO partido a que I'"""
tença o interessado.
§ ZONa solicitaçio ru na proposta deveri ser menci.ooado o
prazo de afastamento do Senador.
§ 3° A solicitaçlio ou proposta será lida na Hom do Expediente e votada em seguida à Otdem do Dia da mesma sessão_
§ 4° No caso do§ 1°, a e b, 4, ser.l oovida a Comissão de
Relações Exteriot<s e Defesa Nacional cu a que liver maior pertinencia, sendo o parecer ofetoeilo, inwfiatament•, por e&ClÍtO"' oralpodeodo o Relal<rsolicitarprazo não exoocleme a duas hams.

·----------·-------·--------Art- 43. Para os efeitos do disposto na Constituição,
55,
art-

m, o Senador poderá:

I - quando, por molivo de doença, se eDCOlll.re impossibilitado de 001IlJlOreC"l' ils sessões do Seoado, IOqueiOf licença, instruida com laudo de inspeção de saúde;
n - solicitar licença para 1r.11ar de interesses partícula=,
desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por ses-são legislativa (Const., art- 56, II)_
§ 1• O quorum panl votação do requerimeato previsto no
inciso I é de um décimo do total dos membros do Seoado.
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§ Z' Apes<ntado o requerimento e Dia havendo quorum
para deliberação dunmte duas sessões O<tlinmas comec:utivas,
será despachado pelo l'I<sidente ad referendam do Plenário.

-------·----------------ÚTULOVll
Das Sessões

CAPÍJULOI

Da Natureza das Sesoões
Art. 154. AJ; sessões do Senado setio:
I- ordinárias, as reali7Jidas de segunda a quitta-feim, h 14
homs e 30 mimltos, e h =-reims, h 9 homs;
n- extraoldiD6rias, .. reali7Jidas em dia ou horário diversa; dos prefixados para .. onlinárias;
.
m- especiais, as reali7Jidas para coJIIIllllQiliÇíl ou h~-

gem. Parágmfo único. A Sessão ordinária não se I<Alizar1:
. a) por falta de lJÚIDOIPõ
b) por delibemçio do'Plenmo;
c) quaudo seu peóodo de dmaçio coincidir, embola parcialmente, como de sessio coojmtadoCoog~esso Nacional;

. d) por motivo de fmça maior, assim COIISidmldo pela Presic!Encia.

------------------------.---

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O projeto que acaba
de ser lido íJCaiá sobre a mesa dunmte cinco sessões Oidioárias. a
íiiil de receber emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- A Presi&!IK:ia tecebeu a Mensagem n"281, de 1995 (n• 84Z/95, na origem), de 3 do
c:arenle, pela qual o Presidente da Repóblica comnnica que se an·
senlalá do Pais nos dias 4 e 5 do com:nte mês, a fim de participar
da vnr Reunião do Cooselho do Men:ado Comum, a mWzar·se
em Assunção. Paraguai.

É a seguime a Mensagem recebida:
MENSAGEM N" 281, DE 1ll!l5
(N" 841J95, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal.
Tenho a homa de iDf= Võssas Excel&.cias de que, com
base na faculdade que me coofere o artigo 83 da Constituiçio, au,.,.,..,.._..; do Pais no peóodo de 4 aS de agO<ID de 1995, para
participar da
Reunião do Conselho do Men:ado Comum. a
realizar-se em Assunção.
•
O Conselho do Men:ado Comum, 6rgão máximo da estmlu·
ra institucional do Mett:ado Comum do SUl (MERCOSUL), reúnese semestrahneme, na presença dos Presidentes dos quatro paise&-

Tendo em vista o tef<rido expediente, a PresidSncia designa
a Senadom Emilia Femandes para representar o Senado naquela
Confen!ocia.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·A Presid&x:ia ,__
ben o Oficio n• 19, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, comnnicando que aquele ÓigiiO manifestou-se favomvelmmte à solicitaçio CODtida no Diversos n• 89, de 1995, relativo
à indicação de ~ desla Casa à posse do Presidente da
Aliança Mundial Batista, a ...uizar-se em Bueaos Aires, Aigenlina, no proxim:> diaS de agosto.
Tendo em vista o tef<rido el<Pe<liente, a PresidSncia designa
o Senador Jris Rezende para _.....-o Senado naquele evento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência 11000beu, do Programa Nacional de Incentivo à Leitum - PROLER. da
Fundaçio Biblioleca Nacional. o Oficio rf' 301195, de t• de julho
último, solicitando a participação de SenadoRs em mesa-redonda
~ legislaçio para uma política naciooal de leitum e a in<ficaçio
de Senad<m:s para participanm do Simpósio para Articulaçio de
PoKticas de Leitura. a realizar-se nos dias 22 a 25 próximos, no
Cemro Cullnml Banco do Biasil, Rio de Janeiro, a fim de que se
elabote legislaçio pertinente. ~mos n• 95, de 1995)
O expediente vai à Ccmissiin de Educação.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy) • A Presi&!ncia 11000-beu a Mensagem n• 280, de 1995 (n• 837/95, na origem), de 2 do
C<lll"Onte, pela qual o Presidente da Repiblica encaminha, nos !<rmos do art. 7", inciso II, da Lei 9.069, de 29 de jnnho de 1995, o
demonstrativo das emissões do Real relativo ao trimeslre abril-jo.mo de 1995, as IliZÕOS dela determinantes" as posições das ......

vas intemacionais a ela yjncnladas
A matéria vai à Oxnissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - A Presidência """"
ben, da Associação Mundial de Vetetiniria, a n:til:emção da solicitação expressa no Diversos n• 75, de 1995, no sentido de que seja
o Senador Jonas Pinheiro autori=lo a participar da delegaçio bmsileim ao Vig6simo QuintQ Conglesso Mundial de Vel<rin>lria, a
Iealizar-se em Yokciuuria, Japio;nos dias 3 a 9 de setembro do

corrente ano.
A matéria anexada ao processo em xef~ vai ii Comis- •

são de Relações Exteriores e Defesa NaciooaL
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passs-seà

vm

membros. com o objetivo de assegurar o cumprimem.o dos objetivos e metas previstas no Tratado de Assunção.
Esta será a primeim Reunião do Conselho após a enlX3da
em vigor da União Aduaneim. em t• de jaDeiro, e minha presença
no :referido encontro ~mnará. o nosso compromisso com o processo de integração.
Brasília. 2 de agosto do.. 1995.- Fernando Heorlque C....
doso.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A - n c i a tecebeu o Oficio n• !6, de 1995, do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. comnniam:lo que aquela Co-

missão manifesiDU-se favcn.velmentc à participaçlo de um repte-"
sen!JUI!e desta Casa para integrar a Delegaçio Brasileim na IV
Confen!Dcia Muncfial sobre a Mulher, a ...uizar-se em Pequim, no
peóodo de 4 a 15 de setembro proximo.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da

Câmara n• 89. de 1992 (n• 1.757/91, na Casa de origem), que.coocede isenção do Imposto sobte Produtos
Industrializados e do Imposto de Importação relativae
mente a equipamentos e material educativo a~iridos
por pessoa portadora de deficiência, e dá outras !'<"vi·
ciências, tendo
Pan:cerfavocivel,sobrf' !97,de 199S.daComissiin
- de Aooaatos Ec:onômicos.

(Em viltude de adiamento)
A matma coostou da Ordem do Dia de 6 de jnnho último,
quando teve sua voe.çio adiada para hoje.
Passa-se à votação.
Solxe a mesa. requerimeniD que sem lido pelo t• Secretmo
em exercicio, S.....tor Renan Calheiros.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N' 1.645, DE 1995
Nos tennos do art. 315. oombiiJado com a alioea c do art.
279 do Regimento Intemo, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmaia n'89, de 1992 (n'l.757!9l,na Casa de origem), que concede isenção do Imposto sobre Produtos Indnstrializados e do Imposto de Importação relativamente a equipamentos e
material educativo adquiridos por pessoas portadoras de deficiência. e dá outras providências. a fun de ser feita na sesão de 29 de
agosto do cmrente ano.
Sala das Sessões. 3 de agosto de 1995.- Elcio Alvares.

O SR. PRESIDENTE (José Sam>y) ·Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe11ll3IlCCer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Oidem do Dia na data estabelecida
pelo Plenário.
O SR. PRESJÓENTÉ (José Samey) • lf<m 2:
Votação. em tumo úDico, do Projeto de Lei da
Câmara n• 58,. de 1994 (n' 2581192, na Casa de OIÍ·
gem). que revoga artigos do T'rtulo V da Consolidação
.das Leis do Trabalho • CLT que tratam da organização
sindical. tendo
Pa=favaável. sob n'l87.de 1994, daCanissio

• de Assuntos Sociais.
A matéria coostou da Oidem do Dia de 7 de junho último.
quaudo teve sua votação adiada para hoje.

Em votação a matéria.
O SR. FERNANDO BEZERRA • Peço a palavta, Sr. Prosidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Tem V. Ex• a palavra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. Para.encamiDhar a votação. Sem revisão do orador.). s~ Presidente. Sras e
Srs. Senad<ns, o projeto de lei em epigrafe. de autoria do nobre
Deputado José Maria Eymael, objetiva a revogação de 54 artigos
da CLT, todos integrantes do Titulo V, que cuida da organização
sindic:al.
•
O ilustre proponente jÜstiftca a apresentação de tal proposi11
çãp afu:mando que 0 presente projeto propõe a zevogação dos artigos contidos no Tímlo V da CLT, relativos ã. organização sindical. por trazerem direto confronto com os pijncípios consti~o

nais acima assinalados".
· Ora. Dão obstante ser elogiável o objetivo do autor, qual
seja, colocar os dispositivos legais relativos à organização sindical
brasileira em confomúdade com os preceitos da Constituição Federal, é.evidente que a simples revogação não é a forma mais adequada paza que se alcance tal fliD.
Isto se deve ao fato de que·iodo e qualquer dispositivo anterior à Carta Magna que Dão estiver de acotdo com os ditames da
mesma. ficou, a partir da promulgação ela Lei Maior, desprovido
de qualquer eficácia. independentemente de ter w Dão sido revogado por lei posterior, posto não ter sido ''recepciooa.do" pelo
novo ordenamemo constitucional.
Vale dizer, ao invés de adequar a lei ordinária ao texto
constitucional. o piojeto simplesmente revoga. na maior parte das
vezes, dispositivos que não mais vigem po!<Jlfe oolidem com aquele.
Segundo a melhor dou1rina, já oonsagrnda inclusive pelo'
Supremo Tribunal Fedetal. se a lei que coofronta oom a Constituição Federal for posterior a esta. abriga inoonstituciooalidade. Se
~or. diz~se que não foi recep::ionada pelo novo ordenamento.
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Em ambos os casos, a colisão induz petda de eficácia da norma infiacoostitucional.
A Constituição conferiu ampla autonomia na administração
e gestão das eotidaçlc; sindicais, ao impedir a intervenção e interferência do Poder Pllblico, mas Dão afastoo a disciplina legal para
fiXação de p<é-requisitos coodícionantes, necessários à sua formação, registro. etc.
O art. 515 consolidado, por exemplo, dispõe sobre os requisitos para que possa uma associação profis::ioual ser reconhecida
cano sindicato. O simples expurgo de tal dispositivo da CLT acarretaria a possibilidade de se ftmclar sindicato com qualquer mlmcro de empregados, além da dilatação ad inlinltum dos mandatos
da diretoria. que alllalmente é de três anos.
A fiXação de algons pré-requisitos para a coostilnição de

uma entidade sindical não viola o principio constituciooal que
veda a interferência do pocla p6blko em tais organi;rnções, pois
Poder Público. neste caso, corresporule ao Poder Executivo. o
qual. no regime SO""timcioDal anterior, dispunha de poderes excepcionais, podendo, inclosive, destituir a diretoria de mn sindicato.
Portanto, não é salutar que se revogue o art. 515, mas sim
que seja o mesmo apeoas alterado, de forma que se I!I8ItteDham
disposições sobre o mandato da diretaria dos sindicatos. os requisitos para preenchimento de tais cargos e o número mínimo de associados em cada Il111llicipio.
Justifica-se tais limitações ao princípio da livre associação
pelo fato de que, no regime unitário, o sindicato é dotado de poderes extraoidinários, cabendo ao Poder Público velar para que seja
o mais regularpossive!o exerclcio de tais poderes.
_
O art. 521, que estabelece condições para o funcionamento
do sindicato, seria intolerável num país onde seja consagrado o
princípio do pluralismo sindic:al. Mas. uma vez que no Brasil fo,
mantido o regime do sindicato IÍIIÍOO, devem ser mantidas as restrições nele previstas.
Não podemos concordar com a supressão do caput do art.
522. que fixa o número máximo e mínimo de membros da direto-

ria do sindicato em sete e cinco, respectivamente.
Uma vez que a Coo.Stituição- Federal assegura a estabilidade
provisória do dirigente sin~ caso seja revogado tal dispositivo,
correr-se-á o risco de uma entidade sindical organizar a diretoria
com 100, 200 ou mais membros, a f= de que todos desfrutem ela garantia do emprego, o que certamente não condiz com os f"ms socfuis perseguidos pela Lei Mai~
Os artigos 533, 534, 535, 537, 538 e 539 devem ser preservados, posto que tratam das entidades sindicais de grau superior,
quais sejam. as feder.oções e confederações. Tais dispositivos merecem apenas algumas a!tetações para ficarem em perfeita harmonia com as prescrições da Coi!Siituição.
Os arts. 549 ~ 550 também merecem ser mantidos, posto
que suas disposições procuxam proteger o potrimônio do sindicato
contia atos ilícitos. Ora. se o patrimônio da entidade é fOIDllldo
principalmente com recursos oriuodos das contnõuições compulsórias das empresas e dos sindicatos, é razoável que o Estado imponha algumas medidas discijllinadora dos ozrameotos e das alienações ou aquisições de bens.
A mera revogação. portanto, é uma maneira simplista de se
· tratar tão importante matiria, acarretando. como demonstnldo, em
lacunas e imperfeições. e o pior. na petda de oportunidade para a
promoção de alterações substancfuis que, estas sim, ajJStari.am a

lei ordinãria aos ditames da Lei Maioc.
Por todo o exposto. o Projeto de Lei da Câmaia n' 5&194
(PL n• 2.581192) Dão merece o apoio desta Casa. devendo ter
como destino a sua rejeição integm!.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1995

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Fernando
Bezerra,. se V. Ex• tem dúvidas sobre a matéria, o Regimento faculta a V. Ex•, se for o caso, pedir o reexame do assunto pela Co-

missão de Assuntos Sociais ou audiência de outra Comissão.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, farei
isso. Não o fiZ por desconhecer, porque recém-chegado a esta
Casa, essa faculdade.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa aguarda o
requerimento de V. Ex•.
O SR. FERNANDO BEZERRA -Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao Senador José lgl!ácio Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERRiliRA (PSDB-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, pergunto à Mesa se este projeto tramitou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa.
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projêto não !Iamitou pela Comissão de Coustituição, Justiça e Cidadania da Casa.
Tramitou na Comissão de Assuntos Sociais e já foi- adiado por
duas vezes neste plenáriQ, não pem:rltindo o Regimento outro a.diamentç; mas faculta. aos Srs. Senadozes requererem o IOOX.ame w
pela Comissão de Assuntos Sociais ou a audiência da Comissão de
ConstimiÇão, Justiça e Cidadania.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, fico
estairecido diante do falo de o projeto Dão ter passado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque o Regimento é
muito claro quaudo dispõe que cabe à Comissão de Coustituição,
Justiça e Cidadania opinar sobre a CODStitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Esse é um projeto que Dão poderia deixar de
ser examiDado ,.,ta Casa, antes de vir ao plenário, pela referida
Comissão, porque - veja V. Ex• e os demais Sxs. Senadores - é um
projeto que extirpa, retira da Cousolidação das Leis do Trabalho
54 artigos do T'rtulo V, que tratam da organização sindical Este
projeto, portanto, retira da Cousolidação das Leis do Trabalho um
número enoxme de artigos constantes daquele títnlo. Isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em face da disposição contida no art. 8°
da Coustituição Federal de 1988, que é bastante analitico a "'speito de questões versadas D.o Título V da CLT.
Discordo, Sr. Presidente, da colocação feita pelo eminente
Senador Femando Bezell'3., quando diz que não necessário revogar o que foi derrogado pela Constituição. Portanto, entende S.
Ex" que a Constituição. tendo tratado do assunto no art. 8", implicitamente deiiOgou o texto de todos os artigos contidos no T'J.tulo
V da Cousolidação das Leis do Trabalho e, pOrtanto, eles já não
teriam aplicação. Isso não ocorre no nosso sistema jurídico. Por
quê? Porque o fato de a Coustituição Federal dispor sobre alguma
matéria não produz, por si só, a denogação daquele artigo, que
contimJa a viger no teXto das leis- existentes no País. Isso é verdade. Não há poder vinculante, não há efeito vinculante sobre a prestação jurisdicicmai oferecida por um magisttado de qualquer instância.
O que ocorre é que pode haver um julgameDto atrimado
numa dessas disposições. Se não hcuver :recuxso desse julgamento.
a decisão transita. em julgado e tem que ser aplica~ porque nenhum juiz fica jungido a qualquer efeito vinculaute de uma dispo-

e

sição constitucional. por mais expressa que seja.
Portanto, temos realmente que produzir a revogação expressa do texto, como pretendeu o autor do projeto, ou levar a questão·
até o Supremo TnOOnal Federal que al, por decisão transitada em
julgado, declara a inouustitucionalidade daquela disposição, e o
efeito vinallante se opera sobre quaisquer outros julgadores. Ai.
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sim, porque o Supremo TnOOnal Federal declarou. Outra hipótese
seria revogarmos através de um projeto de lei.
Ocon:e, entretanto, Sr. Presidente, que temos neste projeto e eu tive a oportunidade de examinar, embora com a superlicialidade que o tempo me permitiu - algumas disposições que real-

mente precisavam ser de forma clara, expressa. revogadas neste
projeto. Mas se algumas outias forem :revogadas? desapaecerem do tabuleiro jutidico, o que vai acontecer é muito grave,
conforme, aliás, disse o Senador Femando Bezexra. Vamos ter
problemas muito sériOs. Não posso entender como, diante de
toda essa ruína que vai acanetar a simples retirada do Titulo V
da Consolidação das Leis do Trabalho, não tenhamos submetido
o assunto ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sr. Presidente, coii.COidando com a parte expositiva das colocações feitas pelo eminente Senador Femando Bezem.,. eu me
permito discordar das suas conclusões. Levar o assunto simples~
mente à Comissão de Assuntos Sociais, como, aliás, pretendeu
também V. Ex", Dão basta, porque o que temos que fazer aqui é
uma apreciação do projeto sob o ângulo da sua constitucionalidade

e, depois, atntvés de emendas, na Comissão ccmpetente, expungir
dele aquilo que, se retirado agoxa, poderá produzir conseqüências
sérias ~de falta de texto sobre a regularização das disposições que
se referem à organização sindical.
Portanto, apesar de não ter examiDado o Regimento, peuso
que deveria ser encontmda uma f6onu.Ia de fazer com que esse
projeto fosse à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e A.
de Assuntos Sociais.
·
_
Repito que não examinei o Regimento para verificar a pertinência dessa postulação, mas peço a V. Ex• que verifique o que 6possível fazer, porque estamos na iminência de praticar aqui algo
que terá conseqüências graves sobre o tabuleiro legislativo do País
em relação a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Mesa esclateoe ao
Senador José !guácio que esse processo foi AComi«l!o de Assuntos Ecouômicos, mas não.ll. de Cqnstituição, Justiça e Cidadania,
porque, nesse sentido, despachou o então Presidente da Casa em

exercício, Senador Olagas ROdrigues, no dia 4 de abril de 1994.
Concordo cm;n V. Ex•. No exerc.icio da Presidência~ se fos- ...
se o atnal Presidente, teria determinado também audiência da Comissão de Constituição, JUstiÇa e Cidadania.
De acordo com o nosso Regimento, aos Senadores é pemritido pedir o reexame da matéria pela comissão que a examinoo oo
a audiência de uma outra comissão, que seria o caso de V. Ex•.
Nesse caso, o requerimento de V. Ex•, pedindo audiência de uma
outta oomissão, que não aquela que já emitiu parecer, terá preferência. Se V. Ex• assim desejar, encamjnbe à Mesa o seu pedido e
esta submeterá preferencialmente o seu requerimento ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I • Secretário em exen:ício, Sena-

dor Renan Calbeiros.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N"1.046, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado c:om a alínea a do art.
279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara n• 58194, a fnn de que soba: ele seja ouvida
a Comissão de Coustituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1995. -José Iguácio Ferreira.
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O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que ai"'Vam o xequerimento paza a au·
di&cia da Comissão de Constitnição, Justiça e Cidadania queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretárlo em exen:lcio, Senador Renan Calbeíros.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 1.4147, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos tmnos do art. 315, combinado com a alíDea b do art.
279 do Regimento Interno, xequeiro adi•DWJIO da votação do Projeto de Lei da Câmara n• S8, de 1994, a fm de que seja encami·
nhado ao reexame da Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões,~ de agosto de 1995.-Fa'DIIIldo B....Ta.

o SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em ~otaçao o requerimeato.
Os Srs. Senadores que •I"'Vam o xequerimento de reexame
pela Comissão de Assuntos Sociais queinun permanecer seutados.
(PaUsa.)
Ap;ovado.
O projeto irá à CcmiS"ão de Constitnição, Justiça e Cidada·
nia e, em seguida. à Comissão de Assuntos Sociais pan. roexame.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ·Item 3 •
Discussão, em segundo tnmo, da Proposta de
Emenda à Constitnição n" 29, de 1995 (n• 419S, na Q.
mara dos Depltadoo), de iniciativa do Presidente daRepública, que altera o § 2' do art. 25 da Constituição Federal, tendo
Paxecer, sob n• 425, de 1995. da Comissão
· • de Constitniçiio, Justiça e CldadaDia, ·oferecendo a redaçio final.

A Presidência esclarece ao Plenáiio que, nos tennos do disposto no art. 363 do Regimento Jntemo, a matéria CODStal:á da Ordem do Dia durante trêS sessjles ordinárias, em fase de discuS"ão,
quando podeião ser oferecidas emendas que não envolvam o mhri·
to, assinadas por 1/3, no IDÍIÚillo, da composição do Senado.
T111DSC0lre, hoje, a primeira sessão de discussão.
Em discussão a Proposta de Emenda à. Constituição, em segundo tnrno.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, peço a pa·
lavra pazadiscutir.
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) • Concedo a palavra
ao nobre Senador Edumlo SUplicy paza discutir a matéria. V. Ex"
dispõe de 10 miuutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem
revisão do onidor) • Sr. Presideme, emlxln sabendo que não seria
mais possível modifl.C31', a não ser com emendas de redação, eu
gostaria de me manifeStar sobre a proposta de emeuda constitucional relativa ao gás canalizado e reitemt que o Partido dos Trabalhadores tem defendido a possibilidade de melhor controle desses
serviços por parte dos usuários. Portanto, Vam<l6 continuar insistindo na idéia de que, se Dão for attavés da Constituição, possa haver lei que tegulameute uma maneira de a popllação biasileira, a
corrmnidade fiscalizar seja a qualidade, as tarifas, seja os riscos ao·
meio ambiente dos serviços de gás canalizado.
Mas gostaria de aproveitar esta oporWnidade pan. fazer
uma reflexão sobre essa questão, pois o Brasil está por concluir,
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ou já CODCluiu, pmticamente os entelldimentos j.tnlo à Bolívia a
esse respeiloe podem fa>IS.lo comootros países da América Latina.
O gás virá desde a Bolívia até o Estado de São Paulo e, depois, cheganí ao Rio Gmnde do Sul São mais de 3 mil Km de ex·
tensão do gasoduto
Faço essa referência po<que cooheci mais de perto, DO mês
de jllho, aquilo que acooteceu DO Alasca nos anos 60 e 70. Descobriu-se que aquele Estado tinha eoom>es reservas de petróleo na
Bafa de Pluclhoe, ao n - do Alasca. Resolveram, então, construir
um oleodnlo desde o norte, da Bala de PIUdhoe até a cidade de
Valdez, ao sul Cooslnliu-se, portail1o. o Transala$ka Pipline. que
passou a transportar enoone quantia de petróleo.
Durou 4 anos a construção • de 1974 até 1977. Mas quero
enfatizar que. enquanto se construía aquele oleoduto, travou-se, no
Estado, enorme debate, com participação da população. sobre
como ela iria usufruir daquela ex1r.JonlinW riqueza.
O Alasca, hoje, tem 600 mil habitantes • à época. tinha
ca de 300 mil. Pois eis que surgiu a idéia de o Governada, na ocasião, Sr. Jay Hamn:loo.d, constituir um fundo em beneficio de todos
que DlCJillVam naquele E3tado..
Em veidade, ele ji havia tido essa idéia quando prefeiro da
cidade de Bristol Bay, uma vila de pescadoces. E ele havia oonsi·
derado • isso é interessante • a possibilidade de se oobmr 3% de
impostos sol::R a IeCeita da pesca para, entio, constituir uma emptesa que IC8lizarla investimentos em benef"lCio de todos os motadores daquela vila de pescadoces da sua cidade; de tal forma que
todos podessem igualmente partilhar do usufruto da riqueza daquele municipio.
_
Hrove resistSncia paza que o ex-Govemador conseguisse
viabilizar aquela idéia, mas, 15 anos depois, a proposição tomouse tealidade na medida em que os ~s do povo • qua·
rema deputados estaduais e vm.te sena.dcxes - aprovaram a constitnição desse fundo P""''"ente, referendado na propa:çiio de dois
para um. por 76 mil a 38 mil- pelos eleitores do Alasca em 1976.
Esse fundo permanente, nos 1lltimos treze 8IIOS, vem pagando um
dividendo igual pam todos os que residem no Alasca há mais de

=·

umano.

..

.

Ressalto esse aspecto paza dizer que devemos, também no
Brasil, ter preocupação no sentido de que todos os brasileiros tenham plena cidadania e possam partilhar melhor do usufturo da •

nossa riqueza. Era o que tinha a~. Sr. Presideme. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) ' Continua em cJis..
cussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir. a discuS"ão terá prosseguimento IJll sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Item 4:
Diséussão, em segundo tnrno, da Proposta de
Emeuda à Constituição n• 32, de 1995 (n' S/95, na Câ·
mam dos Deputados), de iniciativa do Presidente daRep.\blica, que altera o inciso 1X do artigo 170, o lllligo
171 e o§ 1'doart.176 daConstitniçãoFedetal. tendo
Paxecer, sob n• 427, de 1995, da Comissão
- de Coastitulçíio, Justiça é CidaclaDia, oferecendo a redação final.
( 1" sessão ordi11ária de discuS"ão)

A proposta de emenda tefere-se à empresa nacional.
A Presidência esclarece ao Plellário que. nos termos do art.
363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia
dun!llte ttis sessões consecutivas, II3Jls<arreDdo hoje a primeira
sessão otdiDária dessa discussão.
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Em discussão a Proposta de &n.rula i C'<mstitniçin, em scguDdotumo.
..
O SR. JOSÉ EDUARDO DVTRA • Sr. Presidente. peço
a palavra pam discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao nobre
José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DVTRA (PT.SE. p.,. discalir.
Sem .evisio do omdo<.) - Sr. Plesidente. SI's. e Sts. Senacl<fts,
chegamos ao segundo tumo da discussão das e!DOI!das coostilucionaisno Seuado Federal
Como já .egislrou o nobie SeDador Eduardo Suplicy, infelizmeute DOSte manento não cabe a apre-ação de emendas de.
mérito. No entanto, queremos registrar uma. reflexio e uma preocupação que nos saltou aos olhos quando da discussão dessa matéria tanto nesta Casa como na aimam dos Deputados. Tm!a-se da
propaganda enganosa que vem sendo divÚ!gada, particula!mente
por~ setmes, com relação a algum dos dispositivos da""""
Constiluiçio. De maneim goom1, tentru-se jogar sobre a C'<mstituiçio ~~ a cul!1" Pe~'l fato de ~ ~aven~;. em algumas
áreas, dunnnção dos iD.vesfimmtos de capital mternacJ'aual.
Os argumentos apresentados na amam dos De;utados e
nesta Casa, DO primeiro tumo, procumvam classificar o Brasil
cano se fosse, em funçãO da Constituição, um país imDne ao capitai eslrangeiro, um país refrat.úio ao capital estmngeiro, um País
que não pemrite o investimento produtivo do capital estrangeiro.
Na discassão da proposta de emenda ao art. 170 da Constituição, que acaba com a ttistinçiio CIJm emp:csa brasileira e empresa bmsileim de capital naciaoal. a nossa postura, nesta Casa,
não foi CODSOIVadota. Não defendemos a ca>timridade dease artigo
na fonna como está alllalmente na Constiluiçio. Admitimos a retirada da disaiminaçio expn:ssa, existente na Coostituição, eQIIe o
conceito de empresa biasi1eira e empresa bmsileira de capital nacionaL o que não admitimos é que a Constiluição não possa pi&- .
venir a possibilidade de, em alguns aspectoo particulares, em algumas áleas estratégicas, em alguns selo!<s, o Govemo bmsileiro,
com base DUma análise esb:atégica da indústria brasileim, éstabe!eoer prefmõncias, prioridades ou mecanismos de proteçio i empresa de capital nacional Isso acontece nos div= países do
mundo. Como foi citado neste plenário a legislação americana, a
legislação japonesa e outras são ~ draconianas do que a nossa
Constituição.
.
.
- • .
Na med.ida em que o debate - nmito ~ que a simples retimda desse artigo da C'<mstituição - que se desenvolvw em tomo
do assunto apontava pam a Conslituiçin a culpa do não-ingresso
de capital esttange:iro, há, a nosso ver, um ~ntendimento perigoso.
Primeiro porque os mímeros mostxam que o .capital estrangeiro
exige principalmente estabilidade econômica, exige estabilidade
política e exige ser remunerado de acordo com o investimento.
M=amos, no debate do assunto em primeiro lumo, que
em pc:áodos em que não havia esse dispositivo na Constituição,
periodos anteriores i Cooslituiçãb de 1988, o investimento do capital estmngeiro DO Brasil foi muito pequeno, principalmente em
função da instabilidade econômica que vivemos pa:rtiallarmente a
partir de 1983.
Com relação ao art. 176, que IIata especificamente do in-

s""""""

vestimento em recursos minerais~ acredito que esse assunto voltará
ii !olla quando discatirmos o monop61io do pelr61eo. Em relação a
esse tema, alxm:lo ootm falácia que vem sendo levantada quando
da defesa da proposta de emenda do Govemo com relação ao petróleo: diz-se que, na vetdade, não se está quebrando o mooopólio
da União; que se eslá simplesmente quebnndo o monopólio da
Petrobzás. O art. 176, om em discussão, detmnina explicitameme
que a propriedade dos bens minexais é da União. No entanto, nin-

goém teria o desplante de diur que existe o monop6lio da União
ua explomção dos !eCUtsOS minemis bmsileiros, e>oc:eto do pettó411

leo? uma vez que a grande maioria das mnl1iDaciona.is existentes
no selar de minernção aluam- já aluavam e continuaram alUando a
partir da Coustiluição de 1988 - nessa ma.
Já fWlmos questão de destacar que o art. 176, ao colocar
como exclusividade das empresas bmsileims de capital nacional o
di!eito de pesquisa e lavm de J:eCUtsOS minemis, foi, na pritica,
''revogado" pelo art. 44 das Disposiçiles Trnnsitáias da pnSpria
Constituição. Esse artigo detennin• que as empresas que beneficiam no Brasil o produto da lavra de recursos minemis estio isentas de se adequar illegis!Bção, oo seja, de IJ:ansfonnar o .., c:api1a1
votante em maioria de capital nacional Ora, como todas, sem exceção, as empresas mnltinacionais da área de mineração que já
atnavam. DO Biasil estavam enquadmdas nessa pmnogativa, ou
seja, já beneficiavam em tettit6rio nacioDa! o produto da 1avxa,
elas não tiveram a necessidade de se adaptar ii C'<mstituiçic. Por
isso, aqui 0011tinnam aluando a British Petroleum, a NBR, a ICOMl, a Maao Velho e divenas oub:as empresas multinacionais da
área de mine<ação que já atuavam aqui.
Por isso, Sr. Presidente, ·também nesse caso vamos votar
contra. Entendemos que podeóamos ter aprimomdo essa emenda
ccmtitucional, e as emendas que apresentamos. viDI:l8m nesse sentido. FIZ questão de regislmr ne.<1a Casa, diversas vezes. que nesse
aspecto não nos movia qualquer posição xenófobo, mas, ao mesmo tempo, não aceitamos a falácia de que mndou o mnndo, de que

isso é globalidade e que o Brasil teria de se inserir nessa glo~
de. Entendemos que essa é uma questão in<ltOiável O Brasil -llio.
§uma questão de escolba -tem fatalmente de se inserir ua g!obalk
dade. A escolha que cabe ao Brasil é inserir-se na globalidade
como nação autônoma, sobenma e como parceiro das nações de-

senvolvidas ou inserir-se nessa globalidade como nação subaherna, a exemplo da Aigentina e do Mhxico. Infelizmente, parece ser

esse o entendimento do Govemo brasileiro.
MWto obrigado.
{) SR. PRESIDENtE (José Samey)- ComÍmla em disa•sslio
Coma pa!avma~.Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pam discalir. Sem
.evisão da oradora.) - Sr. PreSidente, St's e Srs. Senadotes, durante
a discassão em primeiro tmno das propostas de emenda constitu- •
c1ona1, tivemos oportuDidade de apresentar emendas procurando o
seu aperfeiçoamento, visando sobretudo ao debate mais amplo,
mais democrático dessas propostas. Assim decidiu a Bancada do
PDT DO Seuado, ao con1r.ldo do que """"""' na Câmara dos Deputados, onde llio foram oferecidas emendas. Entendiamos que
neoessário participar do proce$50 de discassão das refcnmas

=

propostas pelo Govemo. Por isso encammhamm emendas, discutindo-as na Comissão de Constituição, Justiça e C'Jdadania e também no plenário. Fl.1emOS isso depois de uma análise profunda da
proposta aprovada pela Câmaia dos Dej:utados, agom sob exame
DO Senado FedemL
Tenta o Govemo, neste momento com ~ a quebra do
ca>cei1o de empresa nacional de fonna açodada. Entendemos que
essa proposta deveria ter sido amplamente discutida Dio apenas no
Coogresso mas sobretudo com a sociedade.
Nossas e!DOI!das não foram acatadas pelo Relator da Comissão de Constituiçin e Justiça. Tivemos oportmtidade, com o
apoio regimental de Z/ seiJadot<s, de ~eapresenlá·las no pimeiro
turno da votação. mas lameD.tavelmente as emendas apresentadas
em plenário não pudetam sequer ser debatidas em faoe da desistência das asaina%w:as a elas apostas.
Hoje estamos aqui discatindo em segundo tumo a emenda
constitucional do Governo que quebra o cooceito de empresa m-
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cicmaL Queremos, neste mOUlelllo, mnna grande reflexíio, manifestar nossas preocupações, tendo em vista que o Govemo pt<ten·
de inserir em sua propoota o subsolo brasileiro.
Sr. Piesidente, Sr's e Srs. Sei!lldores, nossa tentativa é no
sentido de J<tSOIVar sobretudo a Companhia Vale do Rio Doce,
que detém hoje o título de uma das maiores empresas de mineração não apenas do Brasil mas do mundo. As riquezas minerais de
nosso subsolo não pode&> ser avaliados dentro dos critérios técnicos que cert&Jneme já estão sendo elaborados nos gabinetes dos
Miuistérios. E exatamente essa a nossa preocupação. Queremos
chamar a atonçio do Seoado Fedem! e da sociedade brasileira para
a desmedida detenninação do Governo. Ele não pretende apenas
implantar no Pals um progruna neoliberal; vai além cüsso. Quer
passar âs míios das empresas estrangeiras o palrimllllio constnúdo
ao longo dos anos com o sacrifício do povo brasileiro.
Eu já disse aqui várias vezes que não me incluo ei;J1re aque-les que se posicionam COD!r.liiamente a qualquer tipo de progruna
de privatizBção.
· Já me manifestéi favoravelmente à privatizllção de certas
emp;esas nacionais, hoje sob o g~nto do BNDES, que no
passado serviram de cabide de emp:ego e não ofe=:etam lucro;
ao contrário, cada vez mais sacrificavam. a nação.
Por isso, Sr. ~ examinamos as propostas do Go-

vemà e ofmcemos, com zespoosabilidade e serenidade. emendas
visando ao seu apezfeiçoamento. Todavia. o Govemo.lamentavelmente, níio quis atender ao convite da Oposiçio para o debate das
emendas que ap<.senlall!oS.
Hoje, quando se inicia a discussão em segundo tumo des-

sas emendas, CODStatamos mais uma vez que infelizmente a sociedade brasileira níio teve participação nesse debate. Repito: os segmentos tqnsentativos da sociedade não puderun participar decisivamente do debate de propostas tão importantes que trazem modificações tão profundas.
Neste momento, faço essas reflexões para <li= que lamentamos profundamente que, neste segundo tumo, não possamos,
mais uma vez. ofeRlCel" ao debate as emendas que possam aperfei·
çoar as iniciativas e as propostas do Govemo.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Seoadores. neste País. esta Casa é
recoob.ecida como uma casa revisora. Muito mais do que a Câma·
ra dos Deputados, temos a responsa)>ilidade de nos ÍIISerimlos no
contexto da ação legislativa; procurando o apérfeiçoamento das
propostas, a cotreÇão das cüstotções e a aprovaçilo de projetos e de
emendas constitucionais que se configuram oom a sensibilidade e

o clamor d· Nação. Mais do que isso, o Senado Fedeial tem a sna
razão de e'"otir exatamente por ~tar 11 Federação. Esta Casa
existe
"'le >OSSamos fa= da nossa atnação. pariamelltlr aquilo
que o Js
.;_que os Senadotes da Re;Qblica façam pela Nação.
Sr. PtesideDte. muitas vezes. ouvimos aqui opiD.iões diver~
sas. A tese de que não podemos emendar a proposta do Govemo,
potqUe a mesma retomaria à Câmaia dos Deputados, foi amplamente disaltida no pririieiro tumo das votações. Desejar o Governo~ ou aqueles que o defendem nesta Casa, transformar o Senado
Fedetal apenas numa casa carimbadora é~ certament_e levá-lo ~uma
triste vinculação à História deste Pais. E por isso que nós quere-mos. hoje, ao :iniciar a discussão em segundo blmo das emendas
constitucioDais, registrar as D.QSSaS preocupações diante das propostas que, certamente, serão consagradas até o último dia da sua
votação.
Sr. Presidente,. queremos assinalar, mais uma vez. que a
posição da Bancada do PDT foi exatamente no sentido de aperfei..:
çoar as propostas, de possibilitar so\Jretudo o debate mais amplo
oom a sociedade de mudanças tão profundas na nossa Constituição.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não havendo mais
Oilldoo:s, a discussão da proposta de emenda constitncional prosseguirá oa sessão otdinária de amanhii.
o SR. PRESIDENTE (José Samoy). Item 5:
Discussão, em segundo lume, da Proposta de
;Emenda à Coostituição rf' 33, de 1995 (n• 7/95, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente daRe• pdblica, que alteJ:a o artigo 178 da Constitniçio Federal
e dispõe sobre a adoçáo de Medidas Provisórias, tendo
Parecer, sob n• 428, de 1995, da Comissio
- de Cuastituiçíio, Justiça e Cldadaula, oferecendo a redação fiDal.
( 1" sessão otdinátia de discussio.)

Mesa volta a esclarecec ao Plenário que, de acoolo com o
art. 363 do Regimento Intemo, a discussão prosseguirá por II&
dias. Estamos realizando hoje a primeira sessão de discussão da
matéria.
'
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição, em segundo tumo. (Pausa.)
Não havendo quem peça palavra, a discussão prosseguirá
na sessão Oidinária de amanhi.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Há a:adotes inscritos. Com a palaVIa o Senador Sebastião Rod!a, por cessão do Senador Cootinho Jocge. S. Ex" dispõe de 50 minutos.

a

O SR. sEBAsrrÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o se-

gumte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,-~r's e
Srs. Senadores, vejo com muita satisfação as posições defendidas
.e algumas delas adotadas, até o presente momento, pelos Seuadores Cootinho Jorge e Ronaldo Cunha Lima, que "'latam, nesta
Casa e no Congresso Nacional, duas matérias de extmna importância para a Nação bmsileira. O Senador Ronaldo Cunha Lima é
Relaloc da emenda oonstitncional que propõe a quebra do DIOII<>pólio do penóleo.'
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Sebostilo
Rocllli, perdoe-me intem:mpé-lo. mas é pn:ciso dar um aviso ao
Plenário.
·.
Depois da sessão onljnáris. havetá nma sessão exlraoldinária destinada à votação de pedidos de mgôncia. Muito obrigado. ,
O SR. SEIIÁSTIÃO ROCHA- Sr. Presidente, mas a que

se refere a votação?
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tmta-se de requerimenta; de urgêocia, de autoria do Senador Jefferson Péres e da
Mesa Direton.
_
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dizia eu sobre a importância das posições defendidas e al·
gumas delas já adotadas pelo Relator da emenda coostilucional
que propõe a quebla:do mooopólio do petr6leo. O Senador Ronaldo Cunha Lima tem de!DOilStradouma C<J!380mque é digoa de reCOilbecimento nosso e de lnda a Nação brasileira. Vejo assim com
muito otimisnio que, dessa feita, o Senado possa exexcer de fato a
sua função de também contril:llir com a Nação, modificando, pela
primeita vez. se possível, uma das ezn..eildas CODStitucionais que foram até o momeDto propostas pelo Poder Executivo.
A Sr' Júnla Murise- V. Ex" me pennite um aperte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. Ex", Senadora
Júnia Marise.
A Sr' Júnla Marise - Senador Sebastião Rocha, quero
cumprimentar V. Ex• pela iniciativa de assumir a tribuDa do Sena~ para fazer menção a um trabalho que certamente ensejaní um
amplo debate no Senado Fedetal: o "'lat6rio do Senador Ronaldo
Cunha Lima sobre o projeto da quebra do monopólio da Petrobrás,
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ainda a serellC3DliiJhado à Comissão de Constib.Iição~Justiça. e Cidadania. O mais importante é que temos constatado que -o Senador
Ronaldo Cunha Lima já deDlODSfra sua sensibilidade ao acatar a
emenda apresentada pela Bancada do PDT, que propõe a regulamentação por meio de lei complementar. Tivemos a oportunidade
de ler sobre o assunto por intermédio da imprensa e oovir isso do
próprio Senador. Aliás, em todas as votações das emendas e propostas apresentadas pela Bancada do PDT, o Senador Ronaldo Cu-

Ilha Lima coerentemente sempre votou favoravelmente à regulamentação dessa matéria per lei compleiil<llltar. apoiando as emendas apresentadas pela Bancada do PDT na Comissão de Constituição? Justiça e Cidadania. Por isso. apresento os meus aunprimeutos a V. Ex•, pmque é decisivo fazermos justiça àqueles que estão
à frente de decisões importantes como esta que, no Senado Fedo>~ teve como Relator o Senador Ronaldo Omha Lima. Os meios
de comunicação já dão conta da sua sensibilidade ao acatar a
emenda que a Bancada do PDT apresentou propondo a re8ulamentação da matéria por lei complementar. Gostaríamos também de
regisllllr que, além das· ~nelas apresentadas per ;;u1IOS Parlamentares, há nma de fundamental import.âneia. Ref~ro-me àquela
que propõe o referendo para que a questão da quebia do monopólio estatal da Petrobrás seja discutida pela sociedade brasileira, a
fnn de que ela possa ofei'ecer sua opinião sobre o assunto. PortancOngratulo-me com V. Ex•, que certamente ainda teiá muitas
infonnações a fornecer a todos n6s em seu proounciamento.
O SR. SEBASI'IÃO ROCHA - Senadora Júnia Marise, na
condição de Lider do meu Partido, o PDT. o aparte que faz V. Ex•
refaça nossa iniciativa de cumprimentar nesta oportunidade o Senador Ronaldo Cunha Lima pelas teses que tem defendido, pela
maneira como tem se comportado no eilC3ltÚllbamento das discussões e, seguramente, pelo seu relatório fmal a respeito da emenda.
Vejo também, diria até com muita euforia,. o faro de o Partido do Senador Ronaldo Cunha Lima. o PMDB - que tem prestado nesta Casa apoio ao Governo Federal - manifestar a possibilidade concreta, de apoiar as mudanças que devem ser propostas
pelo Senador Ronaldo Collha Lima no seu relatório fmal.
Isso, para nós. tem um significado muito grande. Deixa-se
de lado aquela tese de que as emendas têm que ser aprovadas tais
como encamii!hadas pela Câmata. O Senado passa. de fato, a exercer a sua função e a colocar como prioridade a Nação brasileira
em dettimento da pressa coni que o Poder Execo.tivo, o Govemo,
pretende encenar 0$ debates e a votação dessas .importantes matérias que mudam profundamente a economia nacionãL
O Senador Ronaldo Collha Lima defende - e deve constar,
portanto, de seu parecer - a permanência qa Petrobrás, ou seja. a
garantia de que ela não será privatizada, além da garantia do direito de a empresa continuar a explorar os poços dê petróleo.
Fica esse nosso recistro. nara aue o Senador Ronaldo Cunha ~ assim como a NaçãO brasii~ira.. ~nie conhecimento de
que o PDT nesta Casa apóia as decisões que vem tomando e, mantido o níVel, deve apoiar o relatório fmal do Senador Ronaldo CuIlha Lima na Comissão de Constitu_i.ção, Justiça e Cidadania.
O eminente Senador Coutinho Jorge também relata matéria
de gr.mde importância para a Nação: a medida provisória que
complementa o Plano Real e que produz mudanças profundas na
questão salarial e na questão da relação das empresas com seus
trabalhadores. Trata-se da medida provisória que, no seu bojo, traz
a desindexação da economia nacional e que propõe a livre negociação entre empresas e trabalhadores paza que se chegue a um
justo salário para os trabalhadores brasileiros.
Dizia hoje o Deputado Jair Meneguelli, na reunião de instalação da Comissão que aconteceu boje pela maJJh:ã. que a livre negociação. de fato, é necessária, mas para assegu1'3I' aumentos reais
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de aalários e Dão reposição de perdas salariais. É fimdamental que
a legislação mantenha definitivamente uma gamntia de reposição
das perdas salariais, sobretudo para os salários mais baixos. Essa

tese é defendida pelo Relator, Sen3dor Coutinho Jorge, que tem.
portanto, nosso apoio. N""ao se sabe ainda qual mecanismo devmi
ser adotado para garantir a reposição das perdas, sem que, consigo, fraga de volta a inflação ao nosso País.
Quero referir-1h'e ii impertante a!Uação do Senador Crutinho Jorge, ao modo clemOC!litico com que vem atuando à frente da
relatoria dessa medida provisória. O referido Senador tem, de fato,
procurado oovir, debater. Prometen hoje que seu relat6rio estaria
pronto no dia 14 próximo para votação dentro da Comissão, garantindo as audiências públicas propostas na mencionada Comissão, onde serão oovidos representantes dos trabalhadores. das empresas e do Governo.
Talvez pela primeira vez se possa encetrar o txabaDlo de
urna Comissão Mista para análise de medida provisória tendo
ap:ovado na piÓpria Comissão o parecer do Relator. A~ o momento, nenhuma das comissões mistas que fotam constituídas pua
analisar medidas provisórias conseguiu votar o parecer do Relator
na própria comissão. Em gota!, a votação do parecer tem-se dado
no plenário; as comissões não têm conseguido concluir seu trabalho. Vejo uma gr.m<!e vontade do Relator Coutinho Jorge no sentido de que esta Comissão xealmente conclua seu trabalho no prazo
determinado, garantindo as modifiCações neoessárias.
É válido ressaltar que o PDT conseguiu demJ.bar na Justiça
dois pontos presentes na primeiia edição da medida provisória que ·
prejudicavam demais os trabalhadotes btasileiros: o dispositivo
gue criava obrigatoriamente a flgUill do mediador e o dispositivo
que praticamente impedia o pagamento da produtividade aos trabalhadores. A Justiça concedeo ganho de causa ao PDT, e o Govemo. ao reeditar a medida provisória, retirou essas duas questões.
O PDT não tem representação nessa Comissão~ mas nos interessa acompanhar de perto essa questão da discussão salarial; esperamos peder contn"buir, de ceita forma, nos debates.
Fica aqui o nosso registro também com relação à postura, à
disposição e à fmça de .vontade do Senador Coutinho Jorge, no
sentido de concluir o seu rCiatório no pn!ZO hábil e de proceder, no
texto dessa emenda. às modificações necessárias para que o Governo pessa cumprir um dos compromissos do Presidente Feman- do Henrique Cardoso ao tomar posse. Naquela oportunidade, afll"mava Sua Excelência que o fartido tinha conquistado a estabilidade demOC!litica. avançava em passos laigos na conquista da estabilidade da economia e que deveria estabelecer uma luta concreta no
combate às desigualdades sociais. No entanto - repilo o que disse
há pooco, em aparte. o eminenle Senador Eduardo Snplicy -, até
agora não vimos nada de concreto que nos deixe pelo menos o
alento de que o Governo possa de fato assumir esse compromisso,
que é do Presidente da República, de combater. as desigualdades
sociais no nosso País.

O Sr. Ademir Andrade - Concede-me V. Ex• um aparte?
O SR.SEBASI'IÃO ROCHA- Ouço V. Ex."comp!liZOI".
O Sr. Ademir Andrade - Senador Sebastião Rocha. concordo com as afmnações de V. Ex• no que se refere ao traba1ho
dos Senadores Ronaldo Cunha Lima e Coutinho Jmge, que realmente tem sido feito com a maior responsabilidade e dedicação. S.
Ex-s têm comspondido aos anseios da população de uma maneira
geral, às pressões que a sociedade faz para que se dê uma melhor
solução para os assuntos deste País. Quero? como V. Ex•. em nome
do PSB. congratular-me com. a atuação desses dois Senadores. No
caso da Medida Provisória da Desindexação, gostaria de dizer que
o PDT tem representantes na Comissão, porque sou um de seus
membros.. e V. Ex• está sendo indicado como suplente? já que, no
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~o.·não hoove oportunidade para o PDT. Contudo, tenho ce<·
teza de que a dedicaçio do PDT nesse processo 6 muito grande e
V. Ex• podeii porticipor com toda a força do seu trabalho. Devemos, pois, empenhor-nos para que essa Comissão que discute a
Medida Provisória da Desindexaçio ehegue a uma con<:lusão e

vote essa medida. Temos visto que as Coolissões MB1as destinadas a dis<:otir, debater e votar as medidas provisóóas Dão o têm
feito. Essas medidas provisórias são levadas ao Plellário do Congresso Nacional em sessões COJ\itmtas, oo relatoxes apresentam o
seu Ielatório pessoal sem que o mesmo ted!a sido llllteS aprovado
pela própria comissão. Creio que, nessa Comissão, tratando-se de
matma de tamanha import§ncia, devemos fazer um esforço pora
que seja levado ao Plenário do CoJJsresso Naciooal Dão a posiçio
do Relator, mas a posiçio da Comissio como um todo. O nosso
prazo - V. Ex" bem sabe - 6 curto, 6 <odguo, pois fmda em 14 de
agosto. Espero que o I'IWdente da Comissão pense
a quase
totalidade dos seus melllhroo e convoque algumas pessoas. pora
piOSiar esclmocimentos à Comissão, para que possamos concluir o
~tório, que terá umi>ÓOO ~o na <qeciaçio pelo Plenário.

«mo

E necessário alterar esse fi'O"?dimento usual no ~ Na-
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Mais um vez, destaoo a ÍlllpOI:tillCi4 da unidade da Banca- .
da da Amaoz&ia pelo prestigio dos seus parlamentms, tanto a n!vel de Senado Federal quanto a nfvel de CSmara dos Deputados,
um pr:estlgio de n!vel nacional. Nesta Casa, temos, como exemplo
de parlamentares da Amaz&ia, o I'IWdente do Congresso Nacional, o lidar do PMDB e o lidar do PP. No entanto, o Governo Fedenl continua discriminando e distanciando cada vez mais a Amazllma do nível de desenvolvimemo desej&vel e alc8nçado já por
outros Estados e regiões.

Quero, nesta oporto.Didade, portanto, mncfamv todos os
Senadores da nossa Região, para que possamos tentar, ainda llllii1
último esforço, modifiCar essa proposta do Governo Fedem! de
roorgani2ação da Caixa llcotl&nica Federal, piejudicando os Estados da Amazôrria e o Estado do AmapL
Era o que ea tinha a di= na tarde de boje, Sr. Presidente.
Agradeço a atençio das St's. e SI>. Senadores.

Dun::nte o disCID'SO do Sr. &bastiiio Rocha, o Sr.
José Sarney,Preside.-e, deixa a cadeira dopresidê71Cia,
que é ocupada pelo Sr. RamezTeb<L

cional de que as Comissões Mistas não se reúnem e Dão defmem
absolutamente nada. Espeamos que essa Comissão Iealmente teO SR. ADEMIR ANDRADE - Sr.l'lesidenle, peço a palllm,a·uma posiçio de de!'iniçio sobre essa queslio. Tenho certeza vra como Llder.
do esfOIÇO de V.Ex•e do nosoo para que isso se caocnotize.
O SR. PRESIDENTE (Ramoz Tebet). Tem V. Ex• a polaO·SR.. SEBASilÃO ROCHA ·Agradeço o aporte de V. vra como Lider.
Ex", Senador Adentir Andrade, bem como a boa vontade em coloO SR. ADEMIRANDRADE (PSB-PA. ComoLider. Sem
car como seu suplente este Parl•mentar, haja vista que, por não ter IeVisão do orador.) • Sr. I'Iosidente, St's. e Srs. Senadores, faço
tido nenhum Deputado oo Senador indicado, o PDT ficou extre- uma manifestaçio neste instame, cliuudo que nunca vi
Goverm•UWJte piejldicado na <XlttlpOirição dessa Çomissão de grande no de ouvidos tio IDOOCOS aos anseioa da sociedade e da classe poimportincia denlro do Congresso Nacional.
Hlica como um toélo.
Faço questão de Iegistrar também a luta de V. Ex", esta maSr. i'Iosidente, o BNDES está iDiciando proc:esso de prlDhã, no sentido de que essa Comissio ehegue a seu teimo e poosa, vafuaçio da Componbi& Vale do Rio Doce. Este banco lançou onde fato, votar o relatório. Essa foi uma questão levantada por V. tem nm «liial de C<liiCOn&Jcia póbHca pora que._... avalia&Ex" com muita ênfase e vimos que Dão houve uma aceitação da sem a CompanllmVale do Rio Doce, uma COilCOitÔncÍa pora que a
P=idôncia da Comissão, fato que nos pteOCUpll, mas espemmos avaüaçio fosse feita e wtm pora definir o modelo de privatização
que o P=idente daquela Comissão possa se somar aos demais da reféóda COIDpOllhia. Os editais foram lançados ontem, e a conmelllhroo que almejam concluir o tmbalho em t<mpo hábil.
· CC<I'ência ...:á realizada no'dia 10 de ootobrodaste ano.
Nesta opa:tunidade, Sr. Presidente, St's e Sn. Senadores,
Clamo a at<oção pam este fato porque, no fmal do mês de
quero referir-me também a nm fato que foi tm!ado nesta Casa e junho, a Bancada parlammtai.- da Amazdoia, fumwla por mais de
que fJCOO desatticuladopor algum ~ deo~- do Gov~, mas setenta deputados federais e vinte senadores da Repóblica, esteve •
que agora está sendo colocadO em prilica. w seJa. a J:OOQlllllizaçi na ptesellÇ& do Presidente FeDando Henrique Cardoso, em audi8nda Caiu Ecorulmica Fedenl.
.
cia póblica, e .....,gru-lbe um manifesto assinado pela quase tolaA abordagem que faço diz respeito ao fato de que das coor- lidade dos par!amontares desta mgião. Neste dOcumento manif.,_
denadorias que estio sendo criadas, em mhnero de seis, nenhuma tavam o seu ezJtendi'""'lto de que a Ccmpanhia Vale do Rio Doce
ficoo na Amazônia. OU seja, nenhum dos nQie Estados da~ não deveria ser privatizada.
ma Legal poderá sediar uma coordenadoris da. Caixa Económica
Estou falando pela minb4 região e pelo investimento que
FedelaL
essa gi3IIde e"'P""" tem na nossa Amaz&ia. Cteio que o interesTodos os &lados da .Amazônia ficarão vinculados a uma se dos politic:os do Centro-Oeste e de Minas Gemis seja o mesmo
cc:ordenadoria no Estado do Ceará. Se o Amapá já guaxda uma ele- nosso. Portanto, UDIOquaniÍdadede pollticos muito maior na defeterminada dist!ncia do Ceaiá, imaginem o Amazonas, o Acre, sa de um mesmo propósito.
Rondônia, Rotaima. Oontestam<>s, por conseguinte, a fonna de
Os gove:rnada:es da Am•1fmia, especialmente o do meu Esreorganizaçao- da Caiu Econômica Federal, pois, mais uma vez, tado, o ex-Senador Alutir Gabriel, 1ançamm também um manifesto
paieee-DO& mnito claia a idéia que existe deatro do Governo Fedee nm artigo com um embasamento e uma aig1lJlleDiaçio extremaIlli de discriminar a Amazllnia.
mente fundamentada craden•odo qualquer J?""samento, idéia cu
Tal inicialiva dificulta a utilização dos nw:onism"'' ofereci- atitude de se privatizar OOIJll'l'llhia de tamanha importância. Entredos pela Caixa Eccmômica Federal para a populaçio dos Estados tanto, o Governo paiOCO que Dão escuta absolutamente nada. Não
da Amazôl!ia porque, no caso do Estado do Amapã, ficatá vin<:ola- velemos nada pora este Govemo. É a imp<essilo que causa.
do a uma supc:IÍDlendência regional no Pará e ainda a uma coardeSoo um Senador de oposição. Cabe-me falar, reclamar econadoria no Ceaiá pora depois chegar à Presidência do órgão, aqui, locar o meu ponto de vista, porque SOtOOS minoria aqui. Mas não
em Br.!sília.
consigo CODlpiOOllder como os polilicos governistas, que sãp
Essa a millba contestação. De fato. não posso conoordar maioria neste Senade Fecleml e na Omam dos Deputados. em
com isso e tmgo a este plenário, no dia de boje, a contrariedade quase sua totalidade, comongam dos nossos pontos de vista com
que não é só millba mas de todo o povo do Amapá e da Amazônia. relaçio a essa questão.
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Esse pensamento já foi manifestado em doc:umeDto assinado e em enoontros da Bancada da Amazaaia Da presença do fusidcnte da Roplblica, em audiência pública. ED1manlo 6 CODX> se
absoh.Uamente nada tivesse sido feito. O Govcmo age como :se não
tivesse sido solicitado pua ooisa alguma. Falo isso não SO!IlOllle
par n6s, do FSB; falo da posição doS poilticos dos oulroS Partidos
que sioaliadoo doGovemo. Niobácomo compreeoderessa atitude.
Além disso, gostaria de colocar mais dois aspe<:tos d=a
questio. Pz=upõ&-se que o patrim<lDio da Companhia Vale do
Rio Doce esteja eniie R$12 bilbões e R$16 bilhões, o que significa
que somente essa compaDhia vale mais do que as 34 ._.que.
al6 agora. fa>m privaW:adas, as quais truljzmam R$8,9 bilbiles.

As concessões que a Vale do Rio Doce possui e as rique-zas entregues em suas mãos pam serem explom.da.s não eslio
sendo levadas em consideração. Nio estio sendo analisadas as
imensas reservas do metal mais precioso deste País, que 6 o
ouro, e que fonun agon. descobertas em camjás, cujo peteD,Cial
vive tnmcado a sete chaves, mas que sabemos ser de um vakr ÍDÍgualável e q u e - o Blasil o maiarproW!Orde ano deste planeia
em pouco t<mpo.
- Seri. que se vai c:onsidemr apenas esse patrlniôoio supedicial: o ~· as estrutuns de CODSIIUção de imóveis e os
bens imóveJS? Será que se vai considemr apenas isso ou. Va.J:Del!; ter
que analisar a questio do que está DO subsolo e do que está sendo
inclusive tmDcado a sete c:baves pam o ca:lh.ec::imemo da sncirdade?
- - Queremos repudiar essa deeisio do Govemo. Queremos di= que lu-mos até o último iDstallle cootm a privatização da
Companhia Vale do Rio Doce. E quero tmzer aqui inclusive um
fato que demoustm que, se a Vale do Rio Doce, sendo hoje SI%
pertencente ao Estado, comete tais abusos con1m a sociedade de
uma maneira geral, imaginem os SeDhores quando ela se encontrar
na mio de emptesa privada, que satisfação alguma tem a dar l população.

O desenvolvimenlo promovido pela Companhia Vale do
Rio Doce, com. recunos minerais, e que, portanto, pertencem à sociedade como um todo, tem que ser um mavimento participativo e
que pe<mita que a sociedade possa usufruir um pouco de t.1IJia riqueza que dali é extmlda, e isso, infelizmellle, não é feito.
Nós, ag013, DO Estado do Pa!:í, estamos lutando pua que
seja implantada a usina de beueflciameuto do minério de cobre,
para tamar o Brasil auto-suficiente neste metaL Queremos que
esse empreendimento seja feito na cidade de Marabá, fora da área
destiuaéa ao Projeto Ca!ajás, que é como se fosse um Estado independente dentro do Estado do Pará, ó como se fosse um pais independente. A sua área em de q\Jatrocentos mil hedams fm concedida por este Senado Fedem! há nmilos anos e hoje a Vale do Rio
Doce admiuistm um milbão e duzentos mil heCtares de tem no
Estado do P.uá, algumas áreas de reserva c<lllVeuiadas eum: IBAMA e Vale do Rio Doce e outias áreas griladas pela p-6pria Companhia Vale do Rio Doce.
•
Orn. se hoje ela já é jndcpmdente, se hoje. para se emar na
Vale, há uma 1:moa:lcia imensa- é quase impossivel teo: acesso lquele ~ ~, :imagine se esse euq:aeel'! rfim Dto, que tem um
investjtmmo de um bilhão e meio de dólmes for feito deub:o da pro.
;ria esiiUtDm da Vale, da p<6pria Seml doo Camjás e, pincip!lm..,re,
se for feito pela iniciativa privada: Teremos, nesse caso, mais isolamento e menos participação danossaconnmjdade cano um todo.
PortaniD, fica aqui o nosso protesto, o protesto que faço em
DOme da liderança do Partido Socialista Brasileiro diante da iuseusibilidade, diante. diria., da itJsensatez e do entreguismo que pro-.

move o Govemo Federal neste momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramoz Tebet)- Os Srs. Seuadoios
Valmir Campelo, Uício Alcântara e Teotouio Vilela Filho enviaram discursOS à Mesa pua serem publicados na forma do disposto
DO art. 203 do Regimento Intemo.
S. Ex's seriio atendidos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Os Srs. SOnadotos
Valmir Campelo, Lúcio Alcântara e Teotouio VIlela Filho envia-
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ram discursos à Mesa para setem publicados na fouua do disposto
no art. 203 do Regimento Intemo.
S.Ex's seriio atendidos.
O SR. V ALMIR CAMI'ELO (PTB-DF. ) - Sr. Presidente,
St's e Srs. Senadcms. todos n6s somos testeDIIIllhas de que os
meios de commicaçãn na sociedade brasileira têm se posiciooado
num contexto de memória. e~
Quanto ii =ist8ucia. DaS décadas passadas, par muitas vezes assistimos a mldia nacioual defender a libetdade de imprensa,
que ca1Slantemeute se via avihada par padroes anti-demoaáticos,
impostos pelo autoritarismo reinante na época.
Hoje, com muito o.gulho, o brasileiro pode a f = que
vive num mundo, em que sua liheadade de consciência 6 =peitada e que a impensa. isenia de censura, rumpre o seu papel de órgão infOIIIlllda e iDstrumento de integ<açio, que une os mais distantes recantos do Pais, e homogeniza a c:ultum nacional revelada
em todas as classes sociais e em todos os Estados brasileiros.
No aspecto geral, os meios de corraJnjcação,commuita dignidade, têm exCiciao essa liberdade de ÍllJieDSa e, com isso,~
tado m..timáveis serviços ii Nação Bmsileim. Com louvor e muita
eficiSncia, a iD:tprensa. tem mostrado A sociedade o indecoroso
compOrtamento de certas autoridades polblicas, oontribuindo pua a
eljmjnação def"mitiva daqueles qae negligeuciamm na administração do pattimôuio polblico ou se envolveram em vergonhosos atos
de~.

A !Dlprensa do Brasil pode afmuar, com muito orgulho,
que vive,. hoje, num País em que a infonnação flui por condutores altamente democ!itk:os. Aliás, não só a imprensa. mas principalmente o GoveaDO brasileiro, atmvés da Radiobrás, vem intem- ·
gindo vigorosamente no campo da ccmunjMção e servindo cano
importante veiculo propagador da cullmaedililsor de IKl1fcias.
Como sistema de cormmicação governamental a Radiobrás
criou bases e gerou condições para que o Govemo se relacione
ca:n a sociedade brasileira, levando-lhe suas mensagens e dandolhe oouhecimeuto de suas ações. de forma ágil e eficiente..
A Radiobtás representa o veículo de integração dos Poderes
da União com os povos de todas as regiões bmsilei12s. Atmvés de
e:missotas de rádio e televisão, e de sua agência de ruXícias, esta
conceituada entidade pública regislla o dia-a-dia nos Poderes Executivo, Legislativo e Judic:iiírlo, IIansmitiuclo imparcialmente os
fatos para os quatro cantos do Brasil.
Com uma progrnmaçãp dirigida. respeitando e viveuciando
as culturas locais, a fonna de falar e de se expre<.<ar usualmente
praticada em cada região brasileira, a Radiobtás atinge os seus '
f~ difundindo, a todos, as noticias necessárias para que o cida·
dão se mauteuha bem infoanado.
Hoje a Radiobrás é cónstittúda pela Rádio Nacional. AM e
FM. de Brasllia, do Rio de Janeiro e Amazôoia, e ainda pela TV
Nadooal de Brasília. Sob sua n:spcmabilidade é llliDsmitido o
Progiama a Voz do Brasil, cuja audiência é considerada a maior
do País. Além disso, a Radiolris produz ootros serviços. tais
como progmnas de televisão educativa, mídia impressa e sinopses
impressas e e!etr8uicas.
Coutando com escrit6rios regionais em oito Estados bmsileiros e sob a presiclêDcia do mdialista e ex-deputado fedem!, Maurilio Peneira Lima, a Radiobcls vem exen:eudo preponderante papel na conmnjcaçãri social do ablal Govemo.
Podemos afmnar, SI's e Srs. Senadores, com toda convicção e certeza, que os objetivos do Presidente Fernando Hen-

rique Cardoso, no sentido de promover a democracia e a culbl·
ra através dos meios de comunicação? estão sendo plenamente
executados e tendo ampla ressonância através das antenas integradas 1 Radiobrás, cuja administração atual revela-se mexecedon. de todo elogio, pelo trabalho sério e efJ.ciente que vem desempeuhaudo.
Ela o que tinha a di=~Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCANTARA (FSDB-CE..) - Sr. Piesidcnte, St's e SIS. Senadores, hoje falarei sobre os problemas e as
perspectivas da agroindúslria do caju no Nordeste do País.
·
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É bom- que a cajucu!tura é uma alividade econêmica muito importante pois garante renda para cm:a de 300 mil pes-

Muito antes do descobrimento do Brasil. o cajl j!i era ali-·
mento básico das populações nativas do Norte e do Nanleste. confcxme atestam os relatos dos primeiros COJl.CIUistadores que. ao
aqui cl!egarem, veriíJCaialll a gt3Dde utilização que lhe davam,
tanto ao natu.Ial'CODJ.o emiUdim.entares fonnas de processamento.
Os portugueses encaneganm>-se de dissep>inar as sementes
do cajleiro em suas colônias africanas e na lndia, hoje nossos

soas e ger.t divisas de exportações de aproximadamente 110 utilbões de d6lares anuais. O parque industrial é constiluldo de 24
empresas de beneficiamento de "''iU com capacidade para processar 280 mil toneladas que oo entaDto só proeessa 100 mil, por falta
de matéria prima. Pam a fabricação de sucos e doces, existem 8
unidades processando a pequena quantidade de 53 mil toneladas
que representa apemr 6% da produção brasileira de pedónculo.
O êxodo Itii31 será agmvado pela queda do emprego no
campo e pelas demissões D8S indústrias. A redução do ICMS e das
divisas são algumas das P.-VOS conseqliências para a região mais
pobre do Pals, caso medidas nio sejam adotadas de imectiato no

principais COJlCOIICD.tes.
O extiativismo e o beneficiamento rudimentar da castanha.
coosiderado o produto mais valioso, manlev~se p<alicamente sem
9

maiores progressos até o desencadeamento da Segunda Guerra
Mundial. Data de 1943 a industrialização da castanita, com o obr.:·
tivo do aproveitamento principal do líquido da casca, rico em ~
n6is, considet3do material esiiatégico para o esf<XÇO de guetm dos

aliados.

O beneficiamento, com o objetivo maior da obtenção da
amêndoa, considerada uma das nozes mais valiosas no mercado
extemo, somente se deu a ~ da década de sessenta,. com OJi.
quido, ru LCC, so:ndo considerado subproduto. Devo-se MSSaitar,
po< m&ito, que a Jndia foi a responsivo! pela introdução da am€ndoa de caju "" Primeiro Mundo, atzavés do desenvolvimento de
técDicas de conseiVação e investimentos em marketing para tor-

nar coohecido um produto exótico até então nio utilizado em paí-

ses tiadicioDais consumidores de nozes.

. Na década de sesSenta, iniciru-se uma tentativa do ~so
de tr.msfOIDlllção da cajucoltura tzadiciooal para uma capcu!tura
modema,..atmvés do :investimento maciço nos fatores modemos de
produção, como o plantio organiza~ a mecanização e os tratos
cu1tunüs. Até 1975 esse esfOIÇO foi xea1izado basicamCJJie sem incentivos fiscais. A partjr daí, os plantios de cajleiros e a capacidade de beneficiamento expandiram-se de lllllD.cira muito rápida, gm-

cipientes à época, e de qualquer modo. forun ocupadas com florestas de cajleiros, áreas até então ioaproveitadas ou ocupadas
pela vegetação nativa da caatinga sem valor econômico.
A tentativa de tzansfarmação da cajucullllr.l IIadiciooal para
uma cajlcoittira IDOCletm, uo perlodo dos incentivos fiscais, nio
foram suficientes para produzir pomares de alta produtividade. e
gmanlir a rentabilidade da exploração racional do cajueiro. O uso
de fertilizantes, inseticidas e fungicidas, insumos caros ·e pouoo
coohecidos dos produ~ certamente não t:mriant os retemos cspe<ados, devido ao elevado p<:ICOlllnal de planlas improdutivas nos
pomares. Portanto, no caso Oo cajl, o investimeilto em pesqaisa e
a adoção de seus-resultados são fundam<ntais~ se passar da alividade de subsistência e extrativismo, ineficientes, para uma cajlcullllr.l modema.
A Embrapa possui dados dramáticos a: respeito da queda da
produtividade nos plantios. Ela divide a eVolução da cajlcultura
nordestiDa dos plantios em dois perlodos - sem incentivos fiscais.
de 1960a 1975,e com incentivos fiscais, de 1976 a 1988.
No primeiro perlodo, as taxas amWs de aescimento da áiea
colhida, produção e mndimento, foram, respectivamente de 3,7%,
4,8% e ll,l3%.Jáno·segundoperiodo. aáreaaesceu 12%, a produção 4,6%, poxémoielldimento"decresceu 7,3% ao ano.
Se esta situação continuar, os produtaes seiio levados a
desistir da atividade em função do demscimo de rendimento da
área coibida, por causa do cfec!ínio das plantas, empolJtocimento
dos solos, incidência de ptagas e moléstias e, principalmente, o~
sest!mulo do custa'benef!cio paxa a mannteução e colheita do pomar. Como o cajleiro COlllllm é uma árvore longeva, a alta freqüência de plantas improdutivas somente são descobertas pelos

produtores após o sexto ano de investimento no pomar.
Os técnicos da Em!mlpa detectamn que se se optar pelo aumento da produção atzavés do incremento da área plantada seria

necessário quintuplicar a área em dez anos paza se colher uma vez
e meia o que foi colhido em 1988. Podallto, nio existe opção: é

sentido de modernizar a atividade.
Para qoe o produto se mantenha, em texmos de comércio
exterior, no mesmo patamar vigente, ou seja, com~ mlativa crescente, é pxeciso que se concretize, o mais r!ipido possível e de fonna agressiva. o que prevêem os protocolos :fmmdos
enlre govemos estaduais, sindicatos de produtores e de industriais,
baooos fmanciadores e empresas 'de pesquisa. Outzas medidas
acessórias deverão ser tomadas can vistas à modernização e~
fmição do modelo de produção o que s6 podeii ser •lcaoçado almvés da articulação e engajamentn dos agentes farmadaes da ta·
doia no esfooço de soetgner tio importante segmeDio econômico.
O terceiro cenãrio, embora possível, nio deverá se COilCl"etizar nem no médio nem no longo pmzo, deve senrir apenas cano
uma sinalização ideal. tendo em vista que requereria nmdanças es-truturais fortes, tais como: prioridade nacional para soerguimento
do setor, injeçio expressiva de
subsidiados, mudança do
perfil gerencial dos agentes do sistema. farte campauba de marketing no exteriol' e, por fim renovação total dos plantios com mate.rial genéti<:o de boa qualidade.
Com relação ao primeiro cenãrio, oo seja, o de estagnação
oo dectéscimo proeutinente da importância da cajucultuta do !liasi! no cen!itio muudial, ele poderá vir a oconer na medida em que
os agentes do setor desprezem a cajucullllra da f = que foi feito
cem outros produtos que, em tempos passados, rep:esentaram tique2ll
e foole de divisas, a exemplo do algodão e dac=-de-camaóba.
f) despontar de países asiitieos que começam a marcar sua
pxeseuça DO mercado liDlQdia1 atzavés da plantação de novos poJDaieS e do inve$ti.mento màciço em pesquisa agrícola e industrial

-=

ças l abmdância dos incentivos fiscais. A concessão de subsídios
se fez sem que fosse exigida a utilização de técnicas que aumentassem a produtividade. A bem da vexdade, essas técnicas eram in-

Modun/rpr ou ModenWilr.
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visando o aumento da produtividade e o aprimoiameuto da quali·
dade do produto é uma gmve ameaça ao Brasil. A região Nordeste
podeiá. no eDtanto, manter-se competitiva investindo mais especi- ...
fica.mente em pesquisa e tecnologia e atJ:avés do efetivo cumprimento dos protocolos, """"'!temente firmados, com os agentes formadores da cadeia agroiudustrial do cajl, dentre os quais destacase como fonte final>::íadora o FNE.

Ficou constatado que. em teimas quantitativos, o Bmsil am..

da não perdeu sua expressiva participação no men:ado mundial de
ACCeLCC.
Esse indicador conbldo. não pode ser analisado de forma
estanque, uma vez que outros fatores, como a produtividade. que

vem apresentando um decréscimo ctônico, e a tendência na queda

da cotação da ACC, em virtude da menor qualidade de nossa

amêndoa., e do aumento da concoaência externa, co:wp1ometem
sOOremodo o futuro da cajlcoltura no BrasiL
· Pam que se possa obter a melhoria da qualidade do produto
e aumento nos nlveis de mndimento agrlcola. é pxeciso que haja a
junção de forças no sentido do coaeto direei.onamento das ações e
.instmmeDlOS requeridos para reverter a tendência contraciomta
do agribusiness do caju.
·
Essa mudança estrutural passa principalmeDie pela observância de uês pontos: a) da introdução de novas tecnologias no
sentido de melhorar a qualidade do produto fmal; b) da tentativa
de aumentar o número de países importadores de ACC do Brasil e
c) da dis-inação de unidades fabris de pequeno porte.
Com xelação ao primeiro ponto, a despeito de ser uma medida de longo prazo, é necess!irio desde já. que as instituições res-

Agosto de 1995

251

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ponsáveis e envolvidas no aprimoiamento e soerguimento da cul~
tura caminhem em parceria priorizando esforços em treinamento e
pesquisa. a exemplo do que está. aC'X'!Dtecendo nos países emergentes.
A diversificação do meiCado demandador da ACC é po< demais desejável uma vez que um aumento da produção teria boa

acolhida no mm:ado extemo em face da demanda reprimida e do
privilégio que goza a ACC como p:oduto oobn: e ex6tico em todos os países do JllUDdo.
Como exemplo de mercados importadores altamente concenlnldos, tem-se os EUA qu~ importam 80,0% da castanha produzida no Brasil e 38,5% da India. Mais da metade da castaDha
COIISUDlida no Canadá é de origem brasilei!a enquanto 'l!'e em países como· a Holanda, Alemanha e Inglatena, o Brasil CO!ICOll'e
com 14,9%, 8,9% e 5,5%, respectivamente, do produto adquirido
por aqueles países. Ainda não se explorou outros mercados, como
o escandioavo e o francês. de alto poder aquisitivo.
A disseminação de unida<les fabris deve ensejar a mud;mça
de perlil no sentido da desconcenttação das unidades de beneficia.
menta oom o incentivo à aiação de pequenas unidades nos centros
deproduçãodecajl. _ _
- Caros oolegas;é beD) verdade que é neassáriã uma revisão
dos preços pagos aos produtOIOS, a instalação de pequenas unida·
dos industriais em sistema de coopellltivas para proteger o pequeno produtor e um aabalho de ampliação dos mercados. Porém
mais impoitJmte é a ime<tiata recuperação dos piamios, oom o objetivo de atr.Jvés do aumento da produtividade torná-los viáveis e
fazer com que a atividade possa contribuir omito mais na modemiz>ção da agricullura brasileira, na atenuação do grave problema
de desemprego e na gemção de divisas para o Pais.
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. TEOTONIO VILELA Fll.IIO (PSDB-AL) • Sr.
Presidente, S:n e Srs. Senadores. volto das Alagoas com o silêncio
eloqllellle e comovedor de IS mil pessoas do Munieípio sertanejo

de São José da Tapem. que, nessa segunda-feira, fomm ao entem>

do Prefeito Enio Ricardo Gomes,assassinado, na véspera9 ao ser

metralbado próximo à sua cidade quando se dirigia de volta à sua
casa, em companhia da esposa e de dois outros agricultores, que
fugiram amedrontados. Sé a esposa o amparou na morte. Euio,

como sempre' acontecia. andava desannado, sem segurança. sem
qualqn« proteção. Contava. tão-someute. com o apoio e a conf1311Ça, com o respeito e a esperança de todo o seu Município de
São José da Tapeill.
O prefeito assassinado de São José não era de meu partido.
Fico, portanto, ainda mais à vontade par.1 registrar seu aabalho à
frente de São José da Taperi. Construiu hospitãl e escolas, pavimemru praticamente a cidade inteiia. investiu na educação e na
saúde, sobretudo na assistência social, especia.b:D.ente aos mais po-bres. Não anedava pé de seu município, solidário com o sofrimento de seu povo. Foi honestO e. mais que isso~ foi austero.
Mas nada do cpe se disser. nada do ljue se aaesceaar sobre
sua ontíssima vida pública. de apenas dois anos de mandato na Prefei-

tma, seeí tão expressivo, tão eJoqueutemmte expressivo oomo o
silêncio questionador de 15 mil pessoas "" cemitmo de São José

daTapcn.
Foi quase a população inteira do IIIUllÍápio. A nmitidão
em silêncio, compungida, testemuDhando com sua presença a dor
pela ausência irreparável, ~do com seu silêncio toda a extensão de sua dor. Quinze mil pessoas. quase toda a população do

municipio. exigindo com a força de sua: solicfariedade, com a autoridade de sua união, a punição rigorosa para pistoleiros assassinos.
Infelizmente. não foi esse o primeiro crime político do ano
em A.lagoas. antes, ou_!ros três vereadores tombaram nos Illlllliá·
pios de OUro Branco, Agua Branca e Mata Grande, em crimes encomendados. Infelizmente se premmda, oom o episódio de Tapera, a dolcrosa mas sobretudo vergonhosa rotina de outros anos
·eleitorais e pré-eleitorais, quando se eliminam à bala os advetSários que não é possível derrotar no voto. Infelizmente Enio não é a
primeira vitima em São José da Tapem. Há dez anos lá enteaamos
outro grande líder popular, também covardemente eliminado pelos
que não J'lderam vencê-lo limpamento no voto.
O que isso nos inspixa a fé e'oos refa<ça a espemnça, é que
o Govemador de Alagoas, Divaldo Suruagy pode exibir ao Estado
e ao Bxasil as mãos limpas do sangue inocente. Recuso-me a aae..
ditar que, por seu passado, seu presente, sua postum e sua prática.
Suruagy venha de alguma fO<mapellllÍtir que a covardia do crime
de alugnel venha manchar-lhe as mãos limpas e homadas. O Governador Divaldo 'Suruagy de viva voz assegurou aos al.agoanos
que não compacmarã oom o crime, nem sení aímplice da omissão.
Para taDto, determinoo todas as providências necessárias à urgeite
elucidação do crime e indispensável punição dos criminosos.
O sertão, como Alagoas inteira, clama contra a violência, i
grita. sobretudo com todas as forças de sua mais legítima indig..nação, contra os pistoleiros e sua covardia. contra os assassinos
de aluguel e sua impunidade. Temos COnÍWJÇa em que a morte
de Enio não será em vão. Temos esperança que a Justiça lavará
seu sangne, para que o silêncio dos JS mil de Tapeill seja apenas a
homenagem, reconhecimento e despedida.. e não frustração com is
instituições. Temos fé em que Alagoas saberá ouvir, no silêllcio de
Tapem. um grito de dor, mas sobretudoumpopo<jlstiça.
_Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pres1dente.
O SR. PRESIDE!fi'E (Ramez Tebet) • Conoedo a palavra
ao Senador Guilherme Palri!eira. (Pausa)
Conoedo a palavra aQ Senador Carlos Patrocinio. (Pausa)
Conoedo a palavra ao Senador Lauro Campos. (Pansa)
Não há mais oradores inscritDs.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • Nada mais havendo a ttatar. vou eocerrar os. trabalbos. convocando sessio extraor-

dinária a realizar-se hoje às 17horas e 45 nDnutos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • &lá encerrada a
sessão.

(Uvanra-se a sessão às 17h20min.)

Ata da 1123 Sessão, em 3 de agosto de 1995
1• Sessão Legislativa Extraordinária, da 50" Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney
ÀS 17 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Antônio
Carlos Valladares-ArlindoPorto-Arturda Távola- BelloParga
- Bernardo Calr.ol - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Ccutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares .:.
Emilia Femandes - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezeaa- Francelino Pereiia- Freitas Neto- Ge:taldo Melo

- Gerson Camata- Gilberto Miianda - Gilvam Bo!:ges - Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Íris Rezende
- Jader Barbalho- Jefferson Peres - João França- João RochaJonas Pinheiro - Josap,at Marinho- José A!xeu Bianco- José
Agripino- José Alves- José Eduardo Outra-José Fogaça-José
Ignácio Fetreira - José Roberto Amlda - José Samey - Júlio
Campos- Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha Levy Dias - Lucídio P011ella- Lúcio Alcântara- Luiz Albeno de
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Oliveira- Marina Silva- Mauro Miranda- Nabor Jlínior- Odacir
Soares- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet
- R = Calheiros- Romero Jucá- Romeu Toma- RODllldo 01Dha Lima- Sebastião Rocl!a- Sérgio Mad!ado- Teotollio VIlela
Filho- ValmirCampelo- VilsonK!einübing- Wa!dcck Omclas.
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 67 Srs. Se!lSdores. Haveqdo mímeiO
regimental declaro aberta a sessão.
Sobl:e a proteção de Deus. iniciamos nossos tnbalhos.
Sobl:e a mesa, toqUOiimento que se<á lido pelo Sr. 1• Sectetário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o segnintlo:

REQUERIMENTO N°Ül48, DE 1995
Se:nhorPresidente,
.
Requemnos urg&.:ia. nos teanos do art. 336, alínea b, do Rogimemo lDI<mo, pua o Projc:lo de I.ci da Câmaran°94, de 1~
Sala das Sessões,.3 de agosto de 1995.-Femando Bezerra, PMDB - Epltádo CaCeleira, PPR- V a1mir Campelo, PTBEdlson Lobão, PFL- Joio França, PP- Adcmlr Andrade, PSB
- Jader Barbalho, PMDB.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o tequerimento.
.
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penn•,.,.,.,. sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figuram
na Ordem do Dia da segunda sessão Oldiniria subseqUente.
O SR- PRESIDENTE (Iosé Samey) - Solm: a mesa. tequerimento que se<á lido pelo Sr. 1• Sectetário emexercicio,Senador Valmir Campelo.
· ·

É lido o segui'nllo:

REQUERIMENTO N• 1.649, DE 1995
Senhor Presidente,
Requemnos urg&.:ia. nos teanos do art. 336, alioea b, do Rogimm.o Tnlemo, pua o ProjetO de Resolução n• 85, de 1995, de iniciativa da Mesa. que ai!= o Regimento In!emo do Senado Federal.
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1995. - Geraldo Melo,
PSDB - Hugo Napoleão, PFL- Jader Barbalho, PMDB - Fernando Bezerra, PMDB.
•
O SR- PRESIDENTE" (José Samey) - Eni votaçio o requerimento de urgência.
.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queimm peonanecer sen.
tados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere fJgUia!ii
na Ordem do Dia da segw>da sessão Oldmária 'suboeqüen!e.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -· Senador Eduardo
Suplicy, V. Ex' deseja algum esclaiecimento?
O SR. EDUARDO SUPLICY (FI'-SP} - Sim, Sr. Presidente. Foi votado o reqüCrimeuto de urgência para a votação desta.
matéria que acaba de ser lida? .
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Sim. Inclusive ontem, na sessã6 da tanle, tivemos aqui iun kmgo debate a respeilo
do assunto, e a Mesa, n=lhendo as sugestões do Plenário, hQje
"~""'"" a modificação do Regimento. Basicamente, foi revogado
o art. 13. que pennite descontar cinco faltas lllCilS8.is, e ao mesmo
temPO estabelece sessões de debates. pua que o procedimento do
Senado seja ig,Jal ao da CimJm1., e pua que possa <x:<llm'ICqll<limento do Plenário. por disposição da Mesa, nas segundas e =-feims.
O SR- EDUARDO SUPLICY (FI'.SP)- Sr. Presidente,
estive atento às considetações ontem feitas, mas eu gostaria de,
pelo menos. :registrar algo que não vi ontem.
·
V. Ex" expressou que no semcstJ:e passado foi registrado
um dos maiores índices de presença de Senadores, ao longo da
história do Senado. Eu acredito que não apenas a sistemática ada.
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tada no primeiro semestre deste ano conlribuin pua isso, mas também diversos fatores, que gostaria de mencionar.
O primeiro fala: importaDte foi a ~poção de todos os
Senadores, tanto daqueles que prosseguiram o S<U mandato quanto
dos novos. eleilos can-o. imagem da Casa e do Cougresso Nacional, que estava bastante atingida pelos fatos que ownaam nos
anos anterl.ores. Todos que aqoi permanecen.m vimm-se diame da
necessidade de fazer o Congresso NacionallimciODar com extr&ma seriedade no aunprimento de nosso dever.
Contribuiu também o fator que getalmente ocxmo no primeiro ano de mandato: os Senadores, assim como os Depotadoo
fedeeais, vêm com nmita vontade no jrlmeiro ano de mandato. O
ideal seria que essa vontade que caracterizou os trabalhos do prl-·
meiro semestre pernumi"'"S'5e.
AcrediJo ainda que o fato de exigir-se o registro da presen~ dos Senadores de segunda Asexta-feira tambán comrilluiu pua
ISSO. Avalio que eada SOI!lldor esteja vindo aqui porque c:oosickn
u:r;n dever, ccmo também consideramos um dever estar presentes
em algumas atividadcs fOlll desta Casa. Poc vezes, isso oc:omo nas
segundas e sextas-feims. A sistemática adotada no semestre passado também cootn'buiir pam que houvesse peesença siguificativa.
Em diveiS&S ~. pôde a Mesa do Senado realizar V<>tações nonnais, mesmo nesses dias, pcnque havia quorum. Na
presente proposição da Mesa, isso poderá """"""' na medida em
que a Mesa avisar~ ails Senadores de que, naquela segunda ou sexta-femo, poderá tambllm haver votações. Pa=e-me
que é esse o S<ntido da proposiçio.
Gostaria de saber Q1l8IIIIo setá votada essa matória. · ..
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Essa matória. c!evcri.
ser votada na SOI!llllda oo lel:ç;l-feira.
·.
O SR. WCIO ALCANTARA - Sr. Presidente, peço a po.Javm pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Logo mais c:ouoeclo
a palaVD a V .Ex•.
·
.
Senador Eduardo Suplicy, em nome da Mesa, posso assegmar a V. Ex" <Pe os nossos trabalhos nio teiio, de mOdo algum,
qualquer ~ Ao cootrmo, poderemos ter sessio às segundas e sextas-feDas, desde que tenbanos matéria para veXar. A
Mesa convocará as sessões nesses dias, se for o caso.
·Por outro lado, para que mantenhamos um quorum elevado, essa Resolução é até àmiJo mais rigorosa do que a que se encoottava no Regimemo.
Observe V. Ex• que nO parágrafo único considera-se aUsente o Senado< que, embom COilSie da lista de~ das sessões deli- berativas do Ordem do Dia. deixar de canpaxeoer às votaç!ies. aalvo
obottução dcelarada pelo liderpn1idãrio 00 de bloco parl .......ar..
De maneira que toda matéria que chegar à Mesa será levada ao Plenário para ser votada. Além das sessões de terça,
quarta e quiraa-feira, em que, confonne já coosta no nosso planejamento, é incluída a Ordem do Dia, se houver necessidade,
a Mesa nio terá dúvida em incluir matéria na panta das sessões
de segundas e sextas-feirãs, o que, de manemt. nenhuma.. não
deixará de fazê-lo.
O que p10C111am<>S com essa resolução. diante de todo o debate que aqui hoove, foi exataJtlellte não provocumos uma inta'pretação injusta. conftmdin.do as aus&lcias ~ ao mesmo tempo. as
justificativas que o Plenário "!""'&V&. o que vinha submetendo o
Plenário a um desgoste muilo grande. fazmdo com que hoovesse
uma distolçio com os Senadores que aqui COliipll!\'ciam e que foram consi.detados faltosos. oomo é o caso dos SenadoreS 1osé
Eduatdo Dutra, AnlôDio Cados Magalhães, Sebastiio Rocha, Iosé
Fogaça e muitos ootros.
Aaeditamos que o objetivo da Resolução que acabamos de
submeter à Casa. que JllftltaJmente será discntjda examjnada e VC>
tada, foi justamente o de recolher, nos debates aqui travados, uma
maneira de solocionaanos esse assunto.
O SR. EDUARDO SUPLlCY -Agradeçooesclarec:imenlo
O SR. LÚCIO ALCâNTARA- Sr. Presidente, peço a palavta pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra
ao nobre Senador.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente. permito-me não apt<ciar
o mérito da proposição. porque seni discutido oportunamente. To-
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em que a Canissão vai examinare julgar o Regimento na sua totalidade.
A Mesa apenas quis atender a um desejo do Plenário, realmente oo :msguardo da imagem do Senado nos trabalhos do segundo semestre.
Como disse, vam.oS. manter o mesmo rigor que tivemos no
primeiro semestre quanto à pm;ença dos Sis. Senadores na Casa, e
vamos também usar os poderes que são dados por essa resolução
para que não tenhamos mais faltas justificadas, qoe criam certo
desnivelamento entre Senado=. Uns. quando compom:em, não
pedem}lstií1C81ivas de suas faltas, e ou1l'OS fazem justifu:ativas de
faltas de llllll=Za poHtica, o que, nablralmente, criou nma distorção nas estatísticas do primeiro semestre deste ano.
O J'lenkio 6 sobemno. Apenas a Mesa atendeu a essa solicitaçio. E um caso tópico, como disse, um caso de urgência. V.
Ex", ccmo Relata: da reforma do Regimento na sna totalidade, da
CXlDSO!idação de todas essas sugestões, vai receber mais essa colabomçio pom o seu trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada mais havendo
a tratar, a Presido!IK:ia vai encemr às trabalhos, designando pam a
sessão Oidinária de amanhã a seguinte ·

davia, Dão deixo de manü'estar uma certa estianbeza em n:laçio à
iDiciativa, porque há uma Comissão Especial cuidando da reforma
do Regimento, criada pelo Plenário, por proposição de minha autoria e prestes a cooclu:ir o seu trabalho. De certo modo, isso não
deixa de ser um desestimulo para os que estio ali disrutiDdo não
apeuas este mas, também, outros aspectoo.
Perdoe-me V. Ex• se eu estiver sendo impertinente, mas
não vejo a necessidade da mgência e a da relevânClll para que essa
matéria atropele a Comissão Especial. Ali os Senadores discu!Ímm
a matéria, que já veio a Plenúio e teve a oportunidade de receber
numerosas emendas e, agora,. está em apreciação na Comissão de
Ccmstihlição, Justiça e Cidadania. Isso nio deixa de se CODStjtuir
num certo desestímulo pam os que estio empenhados, não em fazer modificações tópicas no Regimento, mas dar uma certa otdem
nessa nossa Lei Interna.o que, evidentem<nte, é um esfotÇO grande, téndo em vista ser uma:matéria na qual os Senailotes exp=sam diferentes pontos de vista.. Temos encamiDhado esse lml:ialho
com a maior dedicação, aliás, no que se refem à parte téaüca, com
ORDEM DO DIA
o grande apoio da Secretaria da Mesa e das Comissões.
. Recebo isso, c:omO Relator da Comissão, já que o Presiden-lte"e o Vice-Presidente aqui não se eDCODlia.m. como uma espécie
PROPOSTA DE EMENDA À CONSITI'UIÇÃO
de by-pass do trabalho que a Comissão vem fa=xlo. Queria que
N"29, DE 1995
V. Ex" =idernsse isso, até porque existe uma decisão da Mesa.
Discussão,
em
segtmdo
tomo, da Proposta de Emenda à
que mandou sustar a tramitaçio de numerosas iniciativas de Srs.
Senado=, propondO a1teiações do Regimento, para que estas fos- Constituiçio n• 29, de 1995 (n' 4195, Câmam dos Deputados),
sem aprec:iadas em conjmto por essa Comissão, que tem o objeto de iniciativa do Presidente da República, que altera o § Z' do art.
espeeiftoo de esbldar alterações do Regimento.
~ da Constitniçio Federal, tendo
Eia esta a informação que queria trazer, porque julguei do
Parecer, sob n• 425, de 1995, da Comissão
meu dever e da minha obrigaçlo escla.Iecer, até porque a Comis- de Constituição, Justiça e Cldad•ni• oferecendo a resão tem trabalhado com. muito empenho, com muita dedicaçin.
com a celeridade possível numa matéria como essa. EstamoS pres- dação final.
(?'sessão qrdinárla. de disMissão.)
tes a concluir. Terça-feira já teremos uma reunião para apreciação
do p = do Relator sobre as emendas apteciadas em plenário.
-2Assim; solicito a V. Ex• que, se achar pettinente, considere
. PROPOSTADEEMENDAÀCONS'ITIUIÇÃO
a miDha imervenção como uma colaboração cem a Mesa. levando.N" 32, DE 1995
se em conta, sobrebldo, a diligência, o cuidado com que V. EX",
como um guardião vigoroso do nosso Regimento, tem dirigido os
Discussão, em segumlo tmnO; .da Proposta de Emenda à
nossos trabalhos e a Casa. ·
· ·
Constituição n• 32, de 1995 (n' S/95, na Câmam dos DepUtados}, Muito obrU:tado~·
de ini<:iativa do Ptesidente da Repóblica, que a1tem o inciso IX do art.
O SR. PRJSsiDENn (José Samey) - Senador Lúcio Al170, oart. 171 e o§ l'doart. 176 daCoostituiçãoFedenl, tendo
cântara, eu é que·peço a colaboração de V. Ex·~ uma vez que essa
Parecer, sobn'427, de 1995, daComissãc
resolução é de extrema urgência, para que, naturalmente, o Senado
- de Constituição, Justiça e Cidadeuia oferecendo a repossa evitar o desgaste que causaram a muitos Seoadmes as esta·
daçãofmal.
tísticas que foram feitas durante o primeiro semestre deste aoo.
(2" sessão oolinária de discussão.)
A Comissão que V. Ex• preside clmtimJaiá tmbalhaudo,
com o poder de modificar essa resolução, enconttando outm fór-3mula que seja melhor dentro da globalidade com que a Comissão
vai trabalhar.
PROPOSTA DE EMENDA À CONS'ITIUIÇÃO
Este realmente é um assunto tópico, de extrema urgência,
N"33, DE 1995
uma vez que todos n6s estamos COD:l as votações que estabeJ.ece..
mos aqu~ no plenáriO; de justificativas que têm desgastado a imaDiscussão, em segtmdo tomo, da Proposta de Emenda ii
gem do Senado, como também a existência, no nosso Regimento, Coostituição n• 33, de 1995 (n' 7195, na Câmam dos Deputados~
da possibilidade de abonar cinco faltas mensais. Evidentemente,
tudo isso fez com que ontem tivéssemos na Casa um sentimento a de iniciativa do P=idente da República, que altera o art. 178 da
que Mesa atendeu im."'Aiiatamente, na reunião de hoje, justamente Ccmstituição Fedeial e dispõe sobR: a adoção de Medidas Provis6rias,tendo
numa siruação de emergência.
Parecer, sob n• 428, de 1995, da Comissão
V. Ex• faz parte de uma frmissão muito mais ampla, muito
- de Constituição, Justiça e Cjdgd•nia, oferecendo a temais genérica. que não vê s6 um caso t6pico como esse, um caso
adjetivo de presenças na Casa. Tillta-se de uma Comissão maior dação final.
em relação ao Regimento.
_
(2" sessão oolinária de discussão.)
Então, acho que esse fato não prej.I.dicatá de nenhuma ma.-'
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esti encetrada a
neira o lr.!.balho da Comissão de V. Ex". É até uma cclaboração, sessão.
uma vez que a medida vai incorporada ao Regimento, podendo V.
(Levanta-se a sessãO às I8h.)
Ex• modiflcá-la imediatamente,. diante da globalidade, no traba1ho
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Ata da 1133 Sessão, em 4 de agosto de 1995
1• Sessão Legislativa Extraordinária, da 50" Legislatura
PresüMncia dos Srs. José Sarney, Antônio Carlos Vakulares, Jefferson Peres e Vilson Kleinübing
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - ADtemo
Carlos v~- Arlindo Pa:to- Bello Parga- Bematdo ea.
bral- Carlos Palroánio - Car~ w~- CouiÍililo JO!lle - Edison Lobio- Eduardo SUplicy- Elcio Alvares- Epitácio Cafeteira
- Esperidião Amin - Fernando B = - l'zlmcellilo Pemra .Freitas Neto- Geraldo Molo- <mson Camata- <lilberto Mir.inda
- Gilvam BmgeJ- Guilhe=e Palmeira- Hugo Napoleio- Humberto.Lu=»- Iris Rezende -JeffetSOD. Pem;- Joâ<! França- Josaphat Mari!lbo- José Agrlpino- José Edual:do Dutm- José Fogaça -José Igmlcio Fmeim- José Roberto Anuda- José Samey
- Lauro Campos- Leomar Q1intanjlha -Lúcio Alclntam- Marina Silva- Mauro Miranda- Nabor JÚ!liOr- Osmar Dias- Pedro
SÍiliOn- Ramez Tebet- Renan ca!heiros- Rom<I'O Jucá- Rona!do ~ Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Valmir
Carupelo- VdsonKieimlbing- WaldeckOmelas.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A lista de pre=ça acusa o COlllp<lxecimento de 51 Srs. Senadores. Haveudo número regimemal. deehoro aberta a sesslio.
Sob a prcteção de Deus. iDi.ciamos llOSSOS trabalhos.
O Sr. t• SOCIOtário em exercicio, Senador V almir Campelo,
~à leitura do ExpediODte.·
E lido o seguinte

Os Requerimentos vão ao A.tquivo.
DO MINISTRO DA FAZENDA
N" 534-A, de 29 de junho último, refeti:nte ao Requerimento n•

697, de !995, de iDfonnações, do Senador Am&üo Carlos

Valadares;
N" 554195, de 4 de julho último, referente ao Requerimento
n' 716, de 1995, de informações, do Senador Eruaudes Amorim;
N" 571195, de 11 de julho último, referente ao Requerimento n• 854, de 1995, de infonoações;do Senador Freitas Neto;
. N" 589/95, 'de 14 de jllbo ll1timo, referente ao Requerimeuto n' 804, de 1995, de iDfonoações, do Senador Gilberto Mimnda;
N" 6Hl'95, de 21 de jllho 'último, referente ao Requerimeuto n•79Q, de 1995, de iDfonnações, do SenadorJoséEdwmlo Outra;

e

N" 623/95, referente ao Requerimento n• 655, de 1995, de
informações, do Senador Gilberto Miranda.
As informações fotam encaminhadas. em cóPia.
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Aiquivo.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre a mesa,
aviso ministerial que selá lido pelo Sr. 1o Secretário em exerácio.
Senador Valmir Campelo.

~ lido o seguinte

EXPEDII!NTE

AVISOS

AVISO N" !.629-SUPAR/C.CIVIL
Senhor Primelro SeCretário,·

DE~TROSDEESTADO

N" 187/95, de 7 de julboúltimo, do Ministro das Comunicações, referente ao Requerimellto n• 593, de 1995, de iDfoanaçõeo,
do Senador Osmar Dias;
·
•
N" 348/95, do Ministro das Minas e Energia, referente ao
Requerimento n• 782, de 1995, de iDfonnações,. do Senador Lúcio
Ak:â!ltara;
N" 349/95, 18 de jllho 1lltimo, do Ministro dos Tr.lllSpOites,
referente ao Requerimento n• 552, de 1995, de iDfonnações, do
Senador Mauro Mir.mda;
·
N" 429/95, de 17 de jllbo último, do Ministro da Agricultma,
Abaswcimento e da Refama Agrária, n:feremeao Requerimento n•
994, de 1995, de infoonações, do Senador José Edwmlo Dutm;
N" 43!/95, de 17 de julbo.úllimo, do Ministro da Agricultora, Abasfl:cimento e da Refonna Agrnria, referente ao Requerimento n• 979, de 1995, de ÍDÍOJliillÇÕOS, do Senador Freitas Neto;
N" 494/95, 20 de julho úllimo, do Ministro do Meio Ambietl!e, dos Recursos Hldricos e da Amazllnia Legal, referente ao
Requerimento n• 562, de 1995, de infonnações, do Senador Ernandes Amorim; e
N" n7/95, 24 de julho úllimo, do Ministro da Saúde, referente ao Requerimento n• 803, de 1995, de iDfoxmações, do Senador Flaviano Melo.
• As informações fotameJ!N!minh•das. em cópia,

aos requerentes.

.,

Btasilia, 21 de jllbode 1995

Solicito a Vossa Excelência a fmeza de levar ao CODbecimeDlo do Senhor Senador José Eduudo Outra, autor do Requeri-_
meDlo n• 792, de !995. que, dado o volume dos dados nele exigidos, SOiá materialmente inviável paia a Secretaria Federal de Con'
orole do Ministério da Fazenda fornecer todas. as infO!DlliÇÕes no
prazo? I32ão pela qual se espera a. compreensão do ilustre antor do
pedido, que serli atendido no mais breve prazo possível.
Atenciosamente,
Clovis de Blll'l'OS Qp-valho, Ministro de Estado Olefe da
casa Civil da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O expediente
lido vai à publicação:
Há Ollldores inseritos.
Coneedo a palavm ao nobre Senadtt Freiras Neto, por vinte minutos.

O SR..FJIEll'ASNETO PRONUNCIA DISCURSO (/.UE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERA PUBliCADO POSTERIORMENTE..
vta

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) ·Concedo a palaao nobre Senador Romero Jucá, que disputá de 20 minutos

para o seu pronun.ciamento.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. PronuD<:ia o seguime
dis<:utso.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, o Mercosu~
ccostituído como f?i. na sua primeira etapa. pelo Btasil. Argenti-
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na. Uruguai e Pa.taguai, já apresenta resultados que comprovam

São Paulo, da abertUia do Seminário Venezuela-Mm:osul, realiza-

todas as expectativas de fortalecimento da nossa economia ~·em
particular, até pela maior proximidade geogr.lfica. dos Estados do
Sul e do Sudeste do País.
Cabe-nos. a esta altma. observar o esfOIÇO cliplomático que
outras nações do continente intemificam em que está manifesto o
propósito de, utilizando-se das mesmas facilidades comerciais, integrarem-se. a exemplo dos quaCro outros países, nesse bloco econômico, num procesSo natural de evolução dos mercados conmns

do em conjmt:o por essa missão diplomática e o Parlamento Latino-Americano.
Esse significativo evento. promovido com o intuito de ensejar o CilOOillro entre Ministros da área de Indústria, Comércio e
Economia, empresários e acadêmicos de aho I!Ível da Venemela
com os dos quatro países sócios do Meroosul. analisou com proftmdidade temas de essencial interesse para o desenvolvimento das
telações eoo!IÔmico-comerciais dessas nações e, particularmente, a
formação das bases para a futm:a participação da Venezuela nessa
sociedade.
O SemiDário contou com a presenÇa de todos os chancele~
res e dos ministros encam:gados da área ecotJÔ!IlÍCa dos paísesmembros do Meroosu~ e coube ao Brasil a homa de sua abertuta,
a1ravés de brilhante proounclamento do nosso Chanceler, Embaixador Luís Felipe Lampréia.
Como lÍiliCO representante da Região Norte na Comissão Parlamemar Coojuma do Mercosul, criada pelo Coog=so Nacional, em
obedü!ocia à Resolução n• 2, de 1992-CN. entendi que seria do meu
dever abcxdar desta lribuna alguns ponto< de sumo imetesse pata o
nosso País e, em particular, para os Estados amazôrútxxs

existentes.
~ Equador, Peru, Bolívia e Venezuela seriio, certamente, os próximos parceiros dessa empreitada. Sem dúvida, é transparente a disposição do Governo b!asileiro em aceitar que também
esses países tomem-se integrantes do ·Mercosui em futuro não tão
próximo quanto desejável, mas não tio distante que os desanimem
da busca dessa interação, rojos objetivos empare~-se. a exemplos bem sucedidos, como da UDião Européia. do NAFfA (Na:t
American Free Txacle Agreement), da Associação das Nações do
Sudeste Asiático (ASEAN)-, da Cooperação Econômjca da Ásia e
do Pacli= (APEC), c dos Tigres Asiliicos e do Japão, que, ainda
não formados juridicamen.,,já atuam em bloco.
Assim. o que se constata de maneira inquestionável é a acelerada globalização da eeonomia li1Uildial. o que, inevitavelmente,

~aAméricadoSulcomoumfllbopt{xligodesseprocesso.

É de fundamental importância, no.entanto, que a integr.!Ção
econômica prop:ttcionada pelo Mercosul não se restrinja aos
atuais s6cios do Sul do continente. O acesso dos demais vizinhos
somente reforçará a posição do Brasil no cenário dos negócios internacionais, tornando o nosso pais gr.mde benefJ.ciário desse
aproximação.
Nesse capítulo, vale considerar os reflexos intemos ~ti
vos com o aproveitamento econômico de regiões ricas. mas ainda
pouco desenvolvidas. seja por falta de investimentos, seja pela escassez de mercados para seus produtos, como é o caso do Norte do
nosso País. .
E é sobre o Na:te, como representante do Estado de Roraima nesta Casa, que pretendo abonlar alguns aspectos relevantes,
fazendo aguçar a atenção do Gov'emo para a necessidade de se
promover em tempo hábil a integração da Venezuela ao Mercosul.
Não foi com outro objetivo ~e o Brasil tomoo., em dezembro de 1992, a chamada iniciàtiva AÍnaz&ica, visando o aprofundamento das telações econômicas com os nossos parceiros amazô...
nicos, incluidos os países do Grupo andino. a Guiana e o Suriname. Buscou-se, ainda. a celebração de acordas de complementação
econômica com a Venemela, a Bolívia e o Peiu.
Seguindo a mesma política de integração econômica. o
Brasil ~""PÔS. em outubro de 1993, na capital âo anie, a criação
de uma Ã.ea de Livre Comércio Sul·Ameri<:ana (ALCSA), que foi
adotada como plano comum do Mercosui. objetivando não apenas
a participação dos países-membros, mas também dos demais países da América do Sul. individuahnent.e ou em grupo.
Essa medida foi extrernamente acertada. qualquer que seja o
critério de avaliação; geopolítico ou, pragmaticamente, ~co.
Como país amazónico, o Brasil não pode alxir mão do aprovcilamento das complementaridades regionais que tem com a Veneznela., a Co-

lômbia. o Peru, o Equador e a Bolivia, países aJjas negociaç6es Jl"1'l
ingresso na AU:SA estão em fase bastante adiantada
A Venezuela, por exemplo. está extremamente sensível e
receptiva à idéia de um Mercosul ampliado. com vistas à sua conversão em uma. área sul-americana de livre comércio.

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadcres. atendendo a honroso
convite do Exm0 Sr. Alfredo Toro Hardy, Embaixador da Venemela no BtaSil, participei. recentemente, na Capital do Estado de

Devemos levar em conta que a dinamização econômica produzida pelo MERCOSUL não fica limitada ao simples intercâmbio de mercadorias. Exemplo disso teremos na veri!JCação de que
ele já propiciou a formação de joiut ven1ures em mímero ~perior
a 110, principalmente entre Brasil e .Axgentina. com investim~ntos
que ultiapassam a casa de US$1,5 bilhão.
,
Ressaltamos, ainda, a evohlção altamente positiva que o
}1ERCOSUL trouxe para a balança comen:ial biasileim ao transformar a
no segundo maior importador de produtos brasileiros em todo o mundo e fazendo com que nossas exportações
para o Paraguai e Uruguai superassem as de parceiros tradicionais
como a Grii-Bretanba e a Espanba.

ruzentina

No que toea à Venezuela.. destacamos que um desfecho favorável das negociações de ingresso no Mercosul se reverterá em
beneficio direto, principalmente para os Estados de Roraima e do
Amazonas. ~.uma ~traordinária oportunidade de
transposição de obstáculoS que vêm atrasando o desenvolvimento
desses Estados e para a remOção dos quais o País tem-se mostrado

incapaz de fazê-los a médio e curto prazos.
Referimo-nos à precariedade do abastecimento intcino de
combustíveis e à insustentável deficiência no fornecimento de
eneigia elétrica, itens que a·Verieztiela teria todas as condições de
suprir a custos muito inferiores. aos que se obrigaria o Brasil para
tal ínn. Basta essa auspiciosa perspectiva paza que roraimenses e
amazonenses encoll)rem motivos de júbilo pela provável entrada
da Venemela na Area de Livre Comércio Sul-Americana, via
MercosuL
A isso, podemos acrescentar no intercâmbio de produtos.
no incremento de transportes mais baratos com a abertura de novas estiadas, pavimentação de novas estradas, na grande geração
de empregos. na efetiva ocupação das fronteiras, na esperada abertura par.l o Caribe, emllil, na explosão da imensa potencialidade
oferecida pelos Estados de Ror.íima e do Amazonas.
Precisamos passar da amarga situação atual de quase segregados, para a condição de imegr.ulos à economia nacional, dando
efetiva contribuição ao desenvolvimento nacional
Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, a experiência mundial
tem mostrado o quanto é difícil a construção de um mexca.do comum. No caso dos países do Cone Sul. as dificuldades são ainda
maiores, a começar pela elaboração de uma wiliio alfandegária,

que precede a uni~ económica. e passando peJos desequiliõrios
macroeconômicos dos países constituídos, pelo baixo grau de in-
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tenlependência económica ectre eles existellle, pela instabilidade
das paridades cambiais, pela pn5pria inexperiência dos países nessaál:ea.
Essa questão exige. portanto, a atenção c o concurso de todos. em especial, dos que têm a oportunidade de acompanhar mais
de perto a evolução dessas neg~ tendo em vista a dimensão de imp>rtância que ela adquire quando constat.m!OS a tendencia atual, no mundo, da focnação de blocos visando o fort31ecimenlo do seu poder de barganha par.l fazer frente às OOilCOitÕncias
extemas.

Essa é a realidade que não podemos ignor-n- e que nos leva
à compreensão do valor a ser dado à criaçio da íuea de L~ ComéiCio Sul-Americana. em que a incoiporação de DOI'OS pan:eiros
é de interesse de todos por representar a consolidação de um mercado hemisférico forte e oompetitivo diaDte de eventuais dificuldades surgidas no cenário mundiaL
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se.ttadores, uo caso do Mercosu.I
e da Área de Livre Comércio Sul-Americana • ALCSA • !DllÍtos
passOs já f0I31Il dados,
tnuito caminho terá de sef.pexcorrido.
Mas quero fmalizar, Sr. Presidente, proclamando daqui a
minha inquelmmtável fé no êxito desse projeto, tão gr.mdioso
quanto factível, Íillp<esciudível à segurança biasileira no jogo das
f~ eoonôiCicas e pÚticularmente benéfico à diminuição das
desigilaldades regionais.

mas

Todos esses aspectos foram inclusive explanados e reforça·
dos quando da visita do Presidente Fernaudo Henrique Cardoso à
Vene711ela pa<a as comemorações da data de independência desse
país vizinho, no dia 5 de julho úhimo.
A convite do Presidente, tive a oportunidade de acompanhar a delegação brasil.eila e testemunhar não s6 a fume e decisiva
atuação do Governo brasileiro, e em especial do I'Iesidente Fernando Henrique, mas tamhém o interesse pessoal do Presidellle
Rafael Caldeia e do corpo político da Venemela, nesta integração
que temos pregado permanememente. A pavUJlentaçio da BR174, a conrim,ação da liDba de transmissão de GUR.Ida Venemela
para o Estado do Amazonas passando por Roraima. a criaÇão da
Petroamérica, o combate ao narcotráfico, a viabilização da integxação de sistemas de transportes e a área de livre romé:Icio fOil!lil
questões aboJdadas e encamjnbadas de forma extremamente favo-

rável em nossos encontros.
.
Essas sementes estão lançadas e, tenho ~ a voo.ta.de
política de brasileiros e venezuelanos as fará g~
Acredilo no Mexcosul, como integração de todo o nosso
continente. Acredito que agora chegou a bom de se construir com
compeléncia o norte do Meroosol Milito oqnpdo.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Conoedo a palavra ao nobre Senador Carlos PatrocÍilio? por vinte D:riml.tos.
O SR. CARLOS PATROCOOO (PFL-1'0. Proouncia o
seguinte dis<:mro. Sem revisão !lo orador.)- Sr. Presidente. SI's e
Srs. Senadotes, após Vários anos inintenuptos de trabJ.lho, tivemos
o recesso regulamentar durall1e quase todo o mês de jllho. E notamos, nas visitas às bases políticas, alguns fatos positivos. Por
exemplo, :omitas vezes fanos saudados,. até efusivamente, pelos
nossos eleitores que asseguravam que o Congresso havia cumprido seu dever.
Existe, portanto, Sr. Presidente, Sn e Sts. Senadores, modificações profundas na maneiia de se conduzir o II3balho legis-

lativo. que tem resultado em bom proveito e temos alcançado a
simpatia da população brasileir.L Quanto a isso, Dão resta qualquer dúvida.
Mas alguns fatos nos chamaram a atenção durante esse re-cesso. Quero me referir especificamente ao meu Estado, Tocantins, ande existe uma verdadeira onda de quebradeira, uma chora-
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doira, e o crédito bancário fechado. E o mais grave, Sr.I'Iesidente,
é que podemos notar que existe uma total insatisfação por parte do
setor agropecuário, pelo menos por parte do setor agrioola, e alguns números nos chamam a atenção. TIVe conhecimento, há poucos dias, de que para a pt6xima safra não se havia comercializado
mais do que ttl% de iDsumos, fertilizanles, implementos e produ·
tos par.l o cultivo da temi. Isso significa, Sr. Presidente, que teremos uma safra píflll, se providências urgentes não forem tomadas
imediatamente Muito se fala na oova politica agúco~ nas novas
taxas de juros, mas de efetivo ainda não se fez nada.

Notei. no meu Estado. que os produtores' rurais est§o com
os braços cruzados. Amda não existe o processo de renegociação

com o Banco do Brasil e outras instituições fmanceiras.
Portanto, Sr. Presidente, nós que temos defendido com veeméucia o Plano Real, as propostas do Governo, queremos aproveitar essa oportunidade par.l alertar o Exoelen1Ísshuo Senhor Presidente da Repób!ica e o Sr. MinisiiO de Estado da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agdiria • aliás, já existe uma convocação pua que S. Ex• se faça presente no Plenário Cl1 em uma das
Comissões 'desta Casa. par.l prestar esclarecimell1os a respeito da
verdadeira política agrloola.
Sr. Presidente, SI's e Sts. Senadores, esse fato é
alarmante. Ainda não se oomercializou !O% do que foi oomercializ:ado no ano passado para o cultivo da t.eiJ:a. o que nos faz antever
que teremos problema como Plano Real.. que. a meu ver, é ancorado basicamente nas tarifas públicas, que têm se mantido estáveis, e
na política cambial, que a duns penas vem se mantendo. Aliás, o
Govemo cooseguiu até agora reconstituir a sua :reseiVa cambial.
~ a rusto muito aho pmaa Nação b<asileir.L E o PiaDo Real
basicamellle tem sido custeado, !astreado pelos produtos do campo, e, quando vemos o total desànimo pelos agricnitores, começamos a temer pelo futuro do Plano Real e, por conseguinte, pelo futuro da nossa Pátria.
O Sr. Leoibar QuintaDilha. Pemúte-me V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS PATROCíNio • Concedo com muita
homa. ·nobre coestaduano, Semdor LeomarQtJintanillia
O Sr. Leomar Qu~tanilha • Nobre Senador Carlos Patro-

P-

cínio, comungo com toda intensidade o sentimento que V. Exa
captall no nosso Estado~ nas ·suas andanças. nas suas visitas às. bases. É um Estado cuja vocação econômica na!Uial está oeniiada no setor primário e, de modo especial, na agricultura. Causa-nos, de
fato. uma J.ftOCDp3.çâo intensa ver as di:ficuldades por que passam
aqueles que ainda mourejam no campo e que dão vitaliqade à economia do nosso Estado através do amanho da tem. E eo<trema·
mell1e preocupallle verificarmos que até aga:a os produtores ainda

res&em. ainda relntam. em pem:l8lleCCt" nessa atividacle. porque as
condições são extremamente adversas. A cada plano econômico~ o
produtor é exll:eDlainente prejudicado. O a tua! pleno, que nós estamos apoiando, que nós e o Brasil todo está <acendo par.> que dé
certo,

para que o Brasil tenha a sua economia estabilizada, como

bem V. Exa frisru. teve como um dos principais sustentáculos a
fartma da cesta básica, o produto agdoola dando condições à economia de se estabilizar. Então, estamos diante de quadro caótico.
Se realmenle os nossos produtores não tiverem condições de plantar, oertamell1e esse plano terá mnito maior dificuldade de alcançar
os seus objetivos. Portanto. connmgo com V. :sxa essas preocupações e cumprimento-o pela opcxtunidade com que traz para a discussão, nesta Casa, um tema da maior" relevância.
O SR. CARLOS PATROCíNIO, Agtadeço as btilhantes
obseiVações de V. Ex", que também é um homem da zona rural,
plantador de aaoz no Estado do Tocantins; como V. Ex• bem
sabe. o cultivo do arroz tem. sido deíJ.Citário, ainda que haja. uma
boa produtividade.
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Gostaria de dizer, eminente Semdor Leomar Quintanilha,
que ç Govemo tem atendido aos apelos, mas sempre os apelos dos
mais fortes. Ainda ontem, o Presidente do Banco Cen!ral. Dr. Gustavo Loyo~ já sinalizava com o aumento do níimero de prestações dos c:axros, usados e DOVos; ou seja, está oo.vindo o apelo das

manladoias e das revendedoms de lllltom6veL
Pcxém. até hoje não sabemos se o homem do campo foi
atendido, porque o cnSdito está paralisado e ainda não houve a renegociação cem os jnadhnpkntes, o que deve acoll1ecer o mais rápido
possiveL
PottaD!O, incorporo, can muito pazer, as sábias observações
de V. Ex".
O Sr. Romero Jucá- Pe:anite-me V. Ex.. um. aparte?
O SR. CARLOS PATROCiNio • Cax:odo o aparte a V.
Ex.., emiDe.n1e Senador" Romc:roiucá..
O Sr. Romero Ju<á · Caro Senador Carlos Pa!roánio. v, Ex"
tiaz hoje. oom a sua experiência de homem públiro, assutivas importames para este plenário. A primeira delas tmla da valorizaçio e do ..,_
coobtçjmento, par parle da opinião pública. da atuaçiio'do Coogresso
NaciooaL V. Ex• esteve em Toc:antins: c cu estive cm RoraDnãcb.D:ante
o xecesso. Pude verificar, de peito. a expectativa e a espccmça dos
eleilares, enfim, da sociedade 1xasi1eim, no =tido de que Senadores
e Dep.ttados atuem poliriCmn,.,.re, a fim de tmdar para m:Dlor a vida
dós biasileiros. E 81llllellla a ncosa respoosahilidad quanto à questão
colocada por V. Ex" na segunda ~va ·questão colocada não s6
por V. Ex", mas também pelo Senad<r Freitas Neto. quaudo falou das
desequilíbti!Jo regicoais e da falta de ÍliSirulllelliO para reooivrr esse
problema. É da maior impc<tiocia que o Pais tome uma posição. A
agricultura está IllliUa situaç5o dificilima. Posso aqui falar pelo NOite,
oom a agi11Vaole de que, por exemplo, os fundos coostituciooais,
cano o FNO, ainda não eotãoopeamdonaRegião Norte, o que, praticamente. inviabiliza qualquer tipo de investimeuto. O Banco do Brasil
está feclJado na Região Nade, o nível de ~ é baixfssi.
mo, e isso muito DOS Jl<OOCUP'L Patauto. gostaria de tm=uma palaVlll da Região Norte, para di= que não s6 no Notdeste, não s6 no
Cenlro-Oeste. mas principalmente, talvez. na Regiio Norte ~ mais
distante, mais sofrida, menos integrada ao País - existe hoje a
emergéncia de uma defmição, não s6 para a questão da política
agrícola, mas também para a criação e a implementação de mecanismos que façam com que o desenvplvimento regional seja novamente retomado em nosso País. Quero parabeui7li-Io pela feliz inícialiva de colocar aqui essa questão, e dizer Cj\le nós, da Região
. Norte, marcllamos ao lado de V. Ex" nas suas colocações.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Agiadeço o opod1mo
aparte do eminente Senador Rcmero Iucá, ,qüe, cano nós, representa uma das maiores fronteiras agócolas do nc;xsso País, a Região
Norte. Conforme assevera S. &•, os functas constitucionais ainda
não estão devidamente esclaiecidos para repasse àqueles que procur.un as agências do BASA. o Banco da Anlazâlia.
Tive a oportuiüdade, eminente Senador, de ir a algumas
agências do BASA e do Banco do Brasil e dizer àqueles geren·
te& que, pelo· amor de Deus, aceitassem as propostas, pcn:que
nós, embora estivéssemos de recesso, a cada momento éramos
instados por agricultores que apresentavam as suas propostas,
mas elas não eram recebidas; os gerentes apenas nos dissenun
que as regulamentações ainda não haviam sido baixadas.
O tempo vai passando. Sabemos que a agricultura não
pode esperar muito; há tempo de preparar a terra, há tempo de
plantar, hli tempo de colber.
Portanto, agradeço o oportuno aparte de V. Ex".

O Sr.OsmarDias- Permite-me V.Ex•umaparte?
O SR. CARLOS PATROCOOO -Concedo o aparte a V.
Ex•. eminente Senador Osmar Dias.
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O Sr. Osmar Dias • Semdor Carlos Patrocínio, já me inscrevi para fazer um pronunciamento na próxima semana a respeito
desse mesmo tema a que V. Ex•, com ID1lita. oporttmidade, faz referencia hoje. Também peEOOiri o Estado do Plli3llá. no Iocesso, e
penso até que a estratégia do Govemo de permitir o =parlamentar não foi positiva para ele, paque, acxedito, muita coisa vai
mudar depois que os parlamenta.res visitaram as suas bases, os IDllnicípios do interior do Pais, e verificaram que lá a recessão já eXiste, embora eu tenha ouvido um economista do Governo dizer que.
tecnicamente. a :recessão ainda não estA ocon:endo. Mas será que
não é recessão estannos utilizando boje 25% menos de fertilizante
e 40% menos de calcário do que utilizamos na safra passada? Será
que Dão 6 m=essão o mercado de máquinas e equipamentos agdcolas estar hoje comercializando um IlÚDlero que signiftca apenas
40% do que COIDeicializou no mesmo periodo do ano passado? Os
caminhões que do oeste ttausportam soja piii3 o porto de Par.maguá e que cobravam R$28,00 a teme!ada hoje fazem. no pela metade e não encontram frete de retomo, porque a economia está parada. As demissões estão oeotrelldo e s6 a fábri<:a da New Hollaod,
cm Curitiba., está com mais de 1.000 colheitadeiras estocadas no
pátio, por falta de mercado. SéDador Carlos Patroclnio, em 35
&DOS de história da indústria de máquinas e equipamentos ·age:colas, é a primeira vez que essa indústria dá férias coletivas a seus
funcionários nesse periodo, que é exatamente posterior à comercialização da safra e quando os produtores compram as máquinas
e equipamentos. As férias coletivas indicam, portanto, que já çstamos, sim. caminhando pml uma recessão profunda e que o deyemprego já estli ocormldo, polt!Ue s6 essa flilrica jli demitiu mais de
;;oo funcioulirios e vai demitir mais 500, canpletaudo UJOO fun.
cionários, o que significa desemprego oconendo em todo o setor
de agrobusiness. Vou levantar a tese de que agora, mais do que
nunca, a sociedade tem que verificar que o problema da agricultura deixou de ser um problema dos agricultores e passou a ser um
problema da soci<tdade btasileira e, mais do que isso, um problema
do Govemo, que não está enxergando, no meu entendimento, que
não adianta negociar cota de veírulos com a Argentina,. não adianta negociar nada, se não rtliolver o.problema da base da economia,
que é a agricuitw:a. Parabéns _pelo seu pronunciamento..
O SR. CARLOS PATROCíNIO - Agradeço e inco!poro
ao meu prommciamento o lúcido aparte do eminente Senador Os- ...
mar Dias, que apresenta números insofismáveis, que confumam
que estamos em verdadeira recessão. É a própria recessão, eminente Senador.
·
Portanto, Sr. Presidente, gostaria ·de fazer este alerta, para
que o Ministro da Agricultm:a, do Abastecimento e da Refonna
Agrária. nosso colega José Eduardo Andrade Viem, venha logo a
este plenário ou a uma das comissões desta Casa - já foi solicitada
a sua presença - para procurarmos uma foona de implementar, de
uma vez por todas, essa politica agrlcola em nosso Pais, que é o
sustentáculo maior do Plauo ReaL Se não se plautar neste País, o
homem deixa de ir piii3 o brejo plantar e quem vai para o bJ:ejo é o
Plano ReaL porque a agricultura tem sido o seu maior sustentáculo.
O Sr. Esperidião Amin - NobJ:e SeDador Carlos Patrocínío, V. Ex" me concede um aparte, quando julgar oportuno?
O SR. CARLOS PATROCOOO - Crocedo o aparte a V.
Ex•, com.Druita homa, eminente Senador Espcridião Amin..
O Sr. Esperldlão Amiu - Gostaria de ter tido a oportunidade de fazer esta !neve intervenção logo após o ccmpanheiro
Leomar Quintanilha, que oo.tem participou de um encontro com a
direção do Banco do Brasil, em que essa questão da agriculturn
veio à tona. Vou trazer aqui três dados, rapidamente. para demonstrar o buraco que estamos cavando e que vai nos engolir. Primeiro,
até o dia 31 de julbo, apenas 8% da previsão de venda de semente
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de milho foi realizada - não sei se o Senador Osmar Dias coofere
esses dados. Segundo. o Brasil deustimulou integrnlmente o plmtio do trigo, potque o nosso tri~ na faixa de 180 a 200 dólares o
custo da tonelada. estava mais caro que o trigo argentino, que cus-tava US$140-00- O trigo argentino passou pam US$210-00, já está
em US$240-<JO e há P""'isões de que cbegue a US$270-<JO; porém,
já desauumamoS a oossa produção- Aprendi, juntamente com o
Senador Vt!sou Kleinuoing, que agricultura é uma opção de vidaO que pen;ebo é que o Governo está agindo como agem os operadores de bolsas de valores, ou seja. aqueles homens ágeis que dão
mdens e CODIIa-mdens várias vezes por minuto, compram, vendem. A mentalidade do especulador é uma. a mentalidade do agricultor é oo.tta; o Governo está ca:n a sua mentalidade m:uito mais
pam espec:ulado< do que pam produtDr, seja rural. seja mbanoNão vou falar aqui sobre o que está acontecendo com a microempmsa, com os setores têxtil, moveleiro, calçadista- Não vou falar
sobre isso- Quero engrossar, com meu aparte. o seu protesto, porque o último mimero que desejo trazer é este: a previsão mais conservalla:a é de que ....mo..uma queda de safta de !S% a 20% no
ano qne vem; em vez de 81 milhões de toneladas, estamos nos preparando pam colher 63, 64 milhões de toneladas; ou seja, vamos
ser importadores de alimentos, num país que deveria ser o celeiro
do mundo, e vamos cheiar a essa condição de maneiia inexori.vel,
pO.qúe o Govemo pode baixar medida provisória sobre qualquer
coisa. menos para JDlldar o calendãrio da natrueza- Não adUmta
baixar uma medida pmvisória em setembro dizendo que fica reaberto o prazo de plantio; não vai produzir efeitos, mesmo que o
Congresso aprove- Quero me solicla!:i= com V- Ex' e dizer que,
nessa reunião de ontem, fiquei convencido de que o problema não
é do Banco do B:msil- O Banco do Brasil tem gente competente;
""' fi incondicional da sna estmtnra e tenbc profundo respeito
pelo prcf!SsioDal do Banco do Brasil. Mas é a politica econômica
do Govemo que ignora os p:eceitos indispensáveis a que o Pais te.
nba uma politica agricola.·
O SR. CARLOS PATROCOOO- O eminente Senador
Esperidião Amin, com a sua costumeira proficiência, incotpora ao
meu prommciamento números ainda mais alarmautes, embora ainda pense que S.. Ex' seja otimista quando acxodita que a safta
95196 possa atingir mais de 60 milhões de toneladas de grãos, porque o prenúncio é de que isso não se~c:onsiga.
A respeito do trigo, 'eminente Senador Esperidião Amin,
gostatia de dizer que todos os p1antadot'es já se pçsiciQlalam no sentido de ClU2llr os brnçoo. Aqui lemos o exemplo do eminente Senado<
Udio Coelho, que já oos disse que, se forem cob!ados apenas 16%
dos }nos fixos a agricu1lma aiDda haverá de, dàr prejuizos. sem uma
política de p:eços minimos gltl1Ullida- E o piio2iobo já subiu. nesses
dias. 25% nas padarias. Além do mais. tivemos âmmciacJa, ontem. a
maior :inflação do ano: aproxhnadamente 3,70% ..
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Gostaiia de imenowpei o nobre c:ador pam avisar a V. Ex• que o tempo destinado pelo Regimento já· se encontta esgotado. Porém, a
Mesa concede mais dois minutos a V. &.•, pam que pennita os
apartes necessáriosO Sr. Vilson Kleinübing - Pennite-""' V. Ex' um aparte,
nobre Sezwlor Carlos Patrocinio?
.
O SR. CARLOS PATROCOOO -Concedo o aparte a v_
Ex', comJDllilo pmzer, eminente Senador V!ls.m Kleinübing0 Sr_ Vilson Kleinübing - Senador Carlos Patrocínio, somente para enriquecer esse debate. mais uma vez, vc:o voltar a dizer o que já expressei a todos os Senadores da nossa Repóblica n6~ que somos os maiores responsáveis por um únieõ põilto qtie é
o endividamento público deste País e que é a cansa dos juros que o
P!li.s cobra. Os ecoo..omistas têm palavras as mais diferentes. ~ao
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tenho nada contra economistas. Mas vou citar, mais uma vez, a
fnlse de um velho pioneiro catarinense, o Sr- Atilio Fontana, que
fundou a Sadia, hoje uma das maiores empresas do Brasil; fundoo
a empresa quando tinha 42 anos de idade- Enquanto o servidor público se aposenta com 42 anos de idade, ele, com essa idade começou sua fábrica. Ele dizia, naquele sotaque "acariocado'~ "se eu
gasto menos do que tenho, eu não preciso de ecooomista; e. se eu
gasto mais do que tenho, não hã economista que resolva o problema da Sadia." E isso que o País está fazendo há muito tempo, gastando mais do que tem. pagando juros enmmes-

v_ Ex' está me

oferecendo a oportunidade de

mais uma vez,

mostiar

ao

Brasil,

que estamos pagando, po< n~ite, dois hospitais de 360 leitos, completos, equipados, de juros_ E a concenttação de tenda mais criminosa que este País já viu, e não conseguimos fazer um encontro de
idéias pam dar uma soluçlio pam isso. Não hã economia saudável
quando a atividade econômica rende menos do que o dinheiro
aplicado, do que a agiotagem- Na Alemanha. a indústria rende
10% e o juro custa 7%. No Brasil, quando a indústria rende 7%, o
juro custa 40%. Recentemente, viajei com um pequeno empresário
de São Paulo~ de quem tive uma enoune pena. Ele veio falar comigo e disse: ''Eu t.iDha oito funcionários. c.omprw::i um annazém.
onde envasava palmitos. F1Z um mix com o Banco do BrasiL Soo
um admiiador do Banco do Brasil, devo muito ao Banco do Brasil;
mas o Bimco do Bn!Sil foi obrigado a fazer o mix. entre P!Sil'ASEP, carteira disso, carteira daquilo"- Ele comprou um armazém
R$300 mil já pagou !00, deve 400 e, se for vender o-.nnazém, não consegue 200- Ele falin! O Governo provocou a S)lll falência- Devemos tomar enorme cuidado, de uma vez por todas, to,!los os Senadores, daqui pam frentt, com a dívida pública- N-ao estamos controlmdo a divida pública dos Estados, não estamos controlando a dívida pública do Tesouro Nacional, que deveria ser
proibido de emitir títulos. e não estamos controlando a dívida pública do Banco Central, que é outro ponto fundamental que faz
com que haja essa tnmsfetência gigantesca de dinheiro, que deveria ser da smlde, da e<lncação, da IllOCidía, o qual vai pam pesscas
que nio produzem um parafuso sequer. Não estamos controlando
as despesas do Govemo, 'a começar po< esta Casa. Existe gente
passando fome lá fom e ·estamos gastando f"""""' aqui, dentro
desta Casa. pam melhoru- o ·que já estava bom.. Agradeço a oportunidade que V. Exame concedeu de fazer esta observação. Assim ...
não consertaremos o Brasil E depois do Plano Real não vamos re-

Par

solver mais os nossos probl~ pela via democrática.
O SR- CARLOS PATROCOOO- Agradeço e concortlo
plenamente com as palavras do eminente Senador Vilson Kleinúbing, que exibe números contundentes e a assertiva do grande homem do empresariado brasileiro, se não me engano, recentemente
falecido, ex-presidente da Sadia, que mostta como nma atividade

pode dar certo sem a participação de economistasSr. Presidente, gostaria de conceder outros apartes, mas,
devido ao rigor do horário. concluo meu pronunciamento. Ainda
há tempo, estamos no momento exato de prepantr a tena para.
plantarÉ necessário que também o Presidente do Banco do Brasil
deixe de implantar essa polltica tenorista, porque sens !lmcionários estão totalmente apavorados. sem saber se serão removidos w
não e, por conseguinte, não estão txatando da maneira habitual os
clientes daquele BancoCoostatei na minha cidade de Araguaim, a maior do Esrado
do Tocantins, a redução de 50% do quadro de funcioaãrios do Bmco
do Bl2si1, o que, efetivanleZlte, DiO dará p= atender a demanda daquela agência, uma das gtandes agências do DOrte do País.
Portanto, S~ I'Iesidente, SI's e Srs- Senadores, fica aqui este
alerta. esta plOOCUpação. Entendo que O pilar fimdamental do Plano
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Real é a atividade rural, são os produtos do campo e deve-se tomar, de imediato, uma providência para que o homem do campo
volte a ter o ânimo necessário paxa cultivar a tena. Muitos asseguram que o laVIa<lo< chora, grita. mas acaba plantando, pcxque só
sabe fazer aquilo, mas, oomo afiiiilOO. o eminente SeDada: Vllsan
Kleimlbiug. nin~ém se dedica a .uma atividadc que dê ,.,..,.,Tn;.,.n
flagrame.
•
.
~-,Esse é o nosso temor, Sr. Presidente. Fica aqui o nOssO Cla-

mor em prol da agricullllla do Bmil. sustentárulo maior do Plano
Real. que todos nósesperamos seja a salvação do nosso País.
Era o que tinha a di= Muito obrigado. Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocinio7 o
Sr. Jefferson Peres tkixa a cadeira da presidência, que

é ocupada [MIO Sr. Ant<mio Carlos Va/adares, Supknle
de Secretário .
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, Peço
a palavra como Lider.
·
. . O SR. PRESI!>EN"l"E (ADtonio Carlos Valadares)- Antes
de conceder a palavra a v.-Ex•, a Presidência pronriga por cinco
minutos o tempo destinado ao Expediente.

Concedo a palavra. a V. Ex•, como Líder, por-cinco minutos•.
· . O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Como Uder. Pronuncia o seguinte disctnso. Sem revisão do õiãdõr'.) - Sr.
Presidente, agradeço a V. Ex• e faço apenas um registro aqui no
plenário do Senado. como Senador eleito por BiaSllia e também
como Senador membro da Comissão que esblda o Código Nacional de Trânsito.
Exat.amente hoje completam-se dois anos de uma experiência extremamente bem-sucedida na área de trânsito, que é a Escola
de Tr.insito do DEIRAN do Distrito Federal. Essa é a óni03 escola
do género no Brasil e nesses dois anos já atenden a 62 mil ahmos.
O importante dessa Escola de Trânsito é que ela se destina não só
a ensinar aos motoristas as leis de trânsito, mas a direciooá-Ios a
um estudo prático de como devem se portar no trânsito brasileiro,
nas ruas e nas estiadas; também é uma obrigatoriedade a todos que
querem obter a Carteira Nacional de Trânsito no Distrito Federal e
a todos os motoristas que já a possuem e que são pegos, -por exemplo, dirigindo embriagll!los on que têm. pelo menos, tres mn1tas no
Grupoll
Essa tem.sido uma experiência interessante porque os nú~
meros estatísticos não mentem: antes da implantação da Escola de
Trâllsito, apenas 10% dos alunos eram habilitados nas provas para
obtenção da Carteira Nacional de Trânsito e, agora, esse percen~
tua! passou para 70%. Nesses dois anos. também houve uma gra~
dativa diminuição dos acidentes de trânsito dentro do Distrito Fe-

deral, e a única modif"tca.Ção real existente nesse perlodo foi a instituição da Escola de Motoristas do DETRAN.
Este meu registro é apenas para cumprimeD1ar os técnicos e
funcionários do DETRAN de B~illa e iDfonnar que estou eJaho.
rando uma emenda, embasado exata.menle nessa experiência. a fm1
de que o Código Nacional de Trânsito faça eom que essa experiência do Distrito Federal passe a existir em todas as Unidades da Federação.

Parece-me que o trânsito ainda é uma das cansas de morte no
Brasil das mais graves. E eom experiênelas C<U» ..,._ tenho """estaremos trahalhando para presetvar a vida do cidadão brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (AntoDioCarlos Valadares). S~
a mesa, requerimeiilo que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres.

É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N" L050, DE 1995
Senhor J3esidente,
Com base no art. 215, inciso n, alínea. b, solicito à Mesa
Direta:a dQ Senado Federal a seguinte im"o!:mação:
!. Demonsttalivo das despesas mUizadas com a instalação
das novas plaC3s de identif'u:ação dos gabinetes dos Senadores.
Sala das Sessõeo, 3 de agosto de 1995. - Vilson Kleinn·
bing. Senador.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) - A

Presidência defere o xequerimento que seci encanrlnhado à ~to
ria-Gual.
. Solxe a me.a, ofícios que sedo lidos pelo Sr. I" SecretArio
em exercício, Senador Jefferson Peres.
·
São lidos os seguintes

OFÍCIOS N" 338195
, BI>Silla, 3 de agosto de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o Senhor [)epltado Sílvio Ahren, para integrar, na qualidade de mem.
hro Snplente, em snbstitnição ao Senhor Depltado Gióvani Queiroz, a Comissão Mista do CongteSSo Nacional destinada a apreciar
e dar parecer solm: a Medida Provisória n"I.OS7, de 7 de jllho de
1995,que "Dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo-Direção e
Assessonmento Superiores - DAS da Advocacia-Gual da UDião
do Ministério da Fazenda e dá outras providências".
- •
Ao ensejo renovo a Vossa Exceléncia protestos de
ração e apreço.- Deputado Miro Tei:<eira, Líder do PDT. .

conside-

'OFÍCIO N" 339195
Brasília, 3 de agosto de 1995
Senhor Presidente,
Nos lemlOs regimentais, iDdico a Vossa Excelência os· Senhores DepntadosFemando Lopes e Edson Ezequiel, pala integrarem. na qualidade de membros Titular e Snplente, respectivamente. em: sobstituição ao meu nome e ao do Senha: Deputado Giovanni Queiroz, a CobJissãÓ· Mista do Congm;so Nacional destinada a '!PICCiar e dar parecer sçbre a Medida Provisória n• 1.062, de
27 de jn1ho de 1995, que "Cria a Gratificação de Desempenho e
Produtividade - GDP das atividades de finanças. cootrole, orça- •
memo e planejamento, e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Miro Tel:<eíra, Uder do PDT.

OFÍCIO N" 340/95
Brasília, 3 de agosto de 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se-nhores Depilados Wilson Bmga e Renan Knrtz. pala integruem.
na qualidade de membros Titnlar e Suplente, respectivamente, em
substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Giovamü
Queiroz, a Comissão Mista do Cong<esso Nacional destinada a
apreciar e dar parecer solm: a Medida Provisória n• 1.066, de 28
de jnlho de 1995, que ''Dispõe sobre o pagamento dos servidores
civis e militares do Poder Executivo Federal, inch.Jsive suas autar~
quias e fundações, hem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Exceléncia protestos de consideração e apreço.- Deputado Miro Tei:<eíra, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Aota!io Carlos Valadares) - Os
ofícios lidos vão à publicação.
O SR. JOSE EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente. peço a
palaVlll., pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadaies) - Concedo a po!awa ao nom SeilJidoi: José Eduanlo Dutm, pela-O SR. JOSt EDUARDO DUI'RA (.PT-SE. Pela ordelllSem revisão do orador.) - Sr.l'Iesiden!e, esse mquerimento de infamações diz respeito a um levantàmento, detmninado pelo Govemo, dos cantiatos por ele mamidos cem diversas empresas. Essas informações fa:am solicitadas porocasil!o da audiência do MinistroJosé Sena aqui no Senado, quando S. Ex• informou que não
teria condições de fomecer os dados e sugeriu que fosse encaminhado~ via Mesa do Senado.
E estranha a resposta do Ministro e Dão aceito quando diz
que será infoonado oo mais mve «paça de tempo possiveL No
meu entcDdimento. isso é uma coisa para as calendas. Entio, solicito que seja reiterado o mquerimento para que Ministro teDha novamente o pnlZO regimental de 30 dias para responder. Espemmos

~

TiailSCOtre hoje a segunda sessão de discussão da Proposta
de Emenda à Constituição n• 32, de 1995, em segundo tumo.
Em disalssão a Proposta de Emenda à Constituição, em se8UJldo tum:>. (Pausa.)
A disalssão leiá prosseguimento na sessão ordinária de segtlllda-feira.
O SR. PRESIDENTE (AnlonioCarlos Valadares)- ltem3:
Discussão, em segundo tomo, da Proposta de
EmendaàConstillliçãon• 33,de 1995 (n•7J95,uaCâmara dos De!>Jtados), de iniciativa do l'Iesidente da República, que altera o artigo 178 da Constituição Federu
e dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias, tendo

Parecer,sobn°428, de 1995, da Comissão

que dentro desse novo pnlZO não tenhamos a mesma resposta, que

- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação fmaL

considero um desrespeito ao Senado Fedem).
Em o que tinha a di:ur, Sr.l'Iesidente.

·o SR. PRESIDENIJ: (Anlonio Carlos ValadUeo)- V. Ex•
será atendido.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
PleseDtes na Casa 51 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Itcml
Discussio, em se8UJldo turno, da Propoota de
Emenda à Constituição n• '}f), de 1995 (n• 4195, na CâIDJIIa dos Deputados), de iniciativa do Pn:sidentc da Repúbli<:a, que altera o § 2• do art. 2S da Constituição Feder.ll. tendo
Pmcer, sob li' 425, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadanj., ofeteceudo. r<dação finaL
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto do art. 363 do Regimento Intemo, a matéria coostaci da Ordem do Dia durante ttês sessões ordinárias em fase de disalssão,
quando poderão ser oferecidas em~ que não envolvam méritc,
assimdas por um..._., da COiilposição do Senad6.
TtanSCOIIe hoje a segunda sessão de djSt?rss!'fo da Proposta
de Emenda à. Coostituiçio n° 29, em segundo tumo.
Em discussão a Proposta de Emenda à Omstituição, em seguDdotumo. (Pausa.)
. •
A discussão tetá prosseguimento ua sessão onlinma de segunda-feira.
·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- lt<m2:

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda àConstituição_n•32, de 1995 (n• 5195, na CâIDJIIa dos Deputados), de iniciativa do Presidente daRepública, que altera o inciso IX do artigo 170, o artigo
171 e o§ t•do art.176 daConstituiçãoFederal,teado
Pazecer, sob 1f' 427, de 1995, da Comissão
- de Coustltuição, Justiça e CidadaDia, oferecendo a redação finaL
A l'Iesidência esclareee ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 363, do Regimento Interno, a matéria C<li!Statá da Ordem do Dia durante tiês sessões ordinárias, em fase de disalssão;
quando pcxJerão ser oferecidas emendas que não envolvam o méri~
to, assinadas por mn ..._.,, no m!nimo, da composição do Senado
Fcdenl.
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A Presidência esclareee ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 363, do Regimento Interno, a matéria constatá da Ordem do Dia durante tiês sessões órclinárias.
Em disalssi!o a Proposta de Emenda à Constituição, em se8UJldo tum:>. (Pausa)
A disa1ssão terá prosseguimento na sessão onlin.árla de segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Amooio Carlos Valadares) -..Esgobda a matéria OODStante da Otdem do Dia.
Há orulores inscritos.
Concedo a palavta ao Sen,.ador JeffeiSOD. Peres.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Prowncia o seguinte disalrso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Senadores, a ituprensa, nos últimos dias, tem sido pr6diga em den6ncias de loteamento
de cargos públicos fedeia!s. Ao que parece, essa praga, esse vício
inemtdicável da Politica brasileira. o f!siologismo, está de volta,
envolvendo, principalmente, as ''teles11, as empresas estaduais de teJeoorrnirricações.
Diante dessas: denUncias e de um pronunciamento feito
em plenário pelo eminen~ Senador Esperidião ~ ontem

procurei entrar em conta.to com o Ministro Sérgio Motta. para
obter esclarecimentos de S. Ex•, que mandou dizer que estava em reunião e que em seguida retornaria a ligação. Não retornou
até hoje.
Vou dizer, então. de pó.blico. o que diriâ., em particular. ao
Ministro.
A revista Veja, desta semana, se refere ao assunto dizendo
que "é um butim de quatro mil cargos. E o Governo, que promete-

ra usar critérios técnicos racionais, está usando os velhos parâmetros do nepotismo, ftlhotismo e coronelismo. Nas teles, 26 empresas estaduais. foram nomeados quarenta apaniguados de políti-

cos."

Há casos ridículos - vou omitir nomes e partidos, porque o
meu pronunciamento é em tetmos impessoais e apartidári.os -.
com.o o do Governador que indicou o papai para presidir uma
1
\ele", e de outros políticos, como ode um que. criticando sempaI31" o Govemo. colocoo seus parentes. um irmão e um primo. na
''tele'1 do seu Estado. Um outro colocou também o primo, e houve
até quem colocasse o ex-marido da mulher.
Em um desses casos - segundo demlncia do Senador Esperidião Amin que foi objeto de um pedido de informações - foi alterado o estalllto da empresa, da Telesc, em Santa Catarina. a íun de
possibilitar a nomeação do parente desse político.
A explicação para esse apetite. diz a revista. "se expl~ca.
No atacado pet'IIIÍiem agradar a centenas de municípios, que têm _o
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poder de dislribuir telefones; no varejo, podem facilitar a hbernção
de uma linha que, pelos trâmites IlOIIIlais, demoraria meses.''
A Folha ele S. Paulo de ontem repete a denúncia, dizendo
que o Deputado de um certo partido teria declarado, explicitamente: ''O Govemo vai entrar no pau na. refonm trib:atári.a, a dissidência vai ser grande"~ Isso porque o ])epltado não teve o seu pedido
ateodido. Isto se dlama simplesmente chantagem.
O Sr. Esperldlão Amin • Nobre Senador Jeffer.;on Péres,
V. &.• mepermiteumaparte?
O SR. JEFFERSON PERES· Com o maior prazer, Senador Esperidião Amin.
O Sr. Eoperidlão Amin • Ath por ter sido citado por V.
Ex• - o que muito me honra -, peço permissão para. neste apa:ne,
antecipar o que pretendo, de público, daqui a pouco, fazer. Quero
ammciar que vou apresentar. daqui a pouco, a miDba solidariedade
ao Ministro Sérgio Motta; solidariedade pre<>Cilpada, P!"'alizada
ath, principalmente diante de doas Jl<lllcias das muitas que h?ie a
imprensa divulga. Há a citação de uma frase do Ministro Sérgio
Motta. que me deixou- cônfmngido: "Com esta briga -por cargos. o
Congresso está cada vez IÍWs distante da sociedade. As umas
mostrarão isso." Está no jomal Correio Braziliense, na cohma do
inteligente jornalista Luiz Cláudio Cunlla. E uma ootra, no jornal
O Globo, na púgina 3, ·do ex-Ministro C:iro Gomes, do PSDB:
Círo ·awsa Governo de dienteJismo. E começa assim: ''Embora
tenha indicado o irmão Lúcio Gomes para a diretoria financeim da
Teleceam, o ex-Ministro da FazendaC'Il'O Gomes acusou o Governo Fernando Henrique de cair na ttadição hnnentável do íiSiolo-

gismo e do clientelismo político•". E menciona especificamente a
questão das telecomunjcações De forma que quero, também. me
solidarizar com o Ministro C:iro Gomes, que sempre foi um defensoc tonitruante dessa questão mornl. e aproveito este aparte para
agradecer a citação feita por V. Ex". para dizer que aquele requerimento que apresentei está evolUindo para um voto de solidariedade. A~ nem sei se devemos convocar o Ministro, é uma questão
que deixo aqu,i no ar. Que~ sio essas que o Congresso faz:/
Vejam bem, é genérico, daqui não escapa nil!gném, nem o Senador
Lamo Campos. que estã me espiando de lá. É o Congresso todo! A
frase que está aqui é esta: ''Coo>. esta briJ!a por cargos. o Congresso
está cada vez mais da sociedade." Não escapa ninguém, Senàdorl.amo Campos. nem V.Ex". De founa que não sei se devemos
convocar o Ministro, mas~ ~ movido pelo desejo de solidariedade, pelo impa1so da solidariedade, p:ecisamos saber quem é essa
parte do Congresso que estã levando o Ministro. ao mau caminho,
que está desencaminhando o Minis1ro. Peço desculpas por ter-me
alongado, agtadeço a citação e faço minhas ,aS snas pre<>Cilpações.
O SR. JEFFERSON PERES . Citei V. Ex" com o maior
prazer, ilustre Senador Esperidião Artdo.
·
Noticia a imprensa também que o Senador Antonio Carlos
Magalhães, Sr. Presidente, foi ao Presidente da República levando
uma lista de 12 pessoas indicadas para cargos no Governo que seriam suspeitas de conupção ..Para ~to meu, no dia. seguinte, o
porta-voz da Ptesidência da República declliill que apenas dois no-

mes serão investigados, porque a denúncia contra os cutros não
tem fundamentD. Espanta a rapidez com que isso foi apurado - em

24boras.

O Sr. Pedro Simon- Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JEFFERSON PERES - liustre Senador Pedro Simon. cedo-lhe o aparte.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• aborda um assunto da maior
importância. Penso, com toda sinceridade, que o Senador Autonio
Carlos Magalhães fez o que era a sua obrigação. S. Ex•, cotreto, de

uma maneira elegante, esperou o Presidente da República chegar
exterior, pediu uma audiência e nesta apresentou 12 nomes a

~
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cujas indicações, segundo o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Sua
Excelência tinha graves restrições. Sua Excelência recebe as indicações. Sai na imprensa: dos 12 nomes, 10 o Presidente da República já cónhecia e nada tinha COil!Ia; dois, mandou investigar.
Vem o Senador Antonio Carlos Magalhães e diz o seguinte: não é
verdade que o Presidente da República tenha dito que sabia sobre
10 dos nomes; ~Fica, de um lado, a palavra do porta-voz
da Presidência, dizeodo que ji sabia, e, de cutro, a do senador~
nio Carlos Maga[biies dizendo que não sabia. Pela manhã, lelefona o
porta-voz pam o Senador Antonio cados pedindo desollpas e dizen.
dQ: fica o dito pelo não dito e o àssunto está """""""' O assunto não
está = d o ! Quero dizer ao Presidente Fernando Henrique Cardosoque eu, Pedro Simon, Seoador da República, quero saber quais são
os 12 IlODlOS iw!jcados pelo Sr. Antonio Carlos. quais são as acusações, o que foi apmado e o que não foi. se vai acontecec alguma coisa e.
se não, por que não vai acoii1ecet nada. Esse não é um assunto iDtrnI!IIll'OS. O Senhoc Fernando Hemique Ondoso está equivocado. O
mesmo Antonio cados fez nma denúDcia idêntica no Govemo Itamar
Fi:anco, do qual o Presidente Fernando Henrique era Ministro, e o exPxesidenle Itamar Fl:moo recebeu com as mesmas honrnrlas o Sr. AnIDllio Carlos, ruyiu os llOOleS, deles tancu conhecimento, • imprensa
flCOO sabendo. e foi feito um levantamento em temo de todos os nomes.. Não! N'ao é uma. questão de sigilo. Se o Sr.. Antonio Carlos
Magalhães tivesse, numa questão pessoal, falado com o Presidente
Fernando Henrique sobre o assnnto, de correligionário para <:Oireligionário, e a imp:ensa tivesse exliapnlado, tudo bem. Aíwal. o

Sr. Antonio Carlos teria tratado de uma questão sigilosa e.,.numa
questão sigilosa do Sr. Antooio Carlos para o Presidente da Repúbli:;a. a imprensa teria extiapnlado. Mas não foi o caso. No caso, oSr.
Antonio Carlos disse, de público, que apresentou nomes, a oossão de
~ dos nomes foi feita publicamente foi filmada., ~
uma fotogr.úia do Sr. Antonio Carlos entregando a lista ao Presidente
da República, e vem agora o ilustre parta-voz da Presidência dizer
que o assunto estáoenoerrado. N"ao está encenado! Quero direr, como
Senador da República, que quero coohecer a lista do Sr. AIJ!ocio Carlos. quero saber o que está naquela lista, quero saber quais são as ex;
plicações do Senhor Presidente da Jl.epública e o que acont<ceu em
tomo disso. Isso é matéria que tem que ser feita assim. O Senhoc Fernando Henrique deve ser fiel à sua tmdição e fiel a sua história. Que
hist6ria é essa agaa de ficar no diz-que-não-dii. no cochkho, no é oo '
não é. Repito: se o SenadO< tivesse, mnna questão pessoal. omregaào
a lista como com:l.igionário, çomo amigo, bldo bem. Mas esta foi uma
questão pública, foi uma questão aberta. da qual a Nação inleiia tomou conhecimento. O Presidente Fernando Henrique Cmlooo deve
esclarecimeotos à Nação, porque o Sr. Antooio cados cumpriu sua
missão cOm. o maiocrespeíto ao entregar a lista ao Presidente. E quando. na saída, Jbe _ . , . . , . se Dão iria distriOOir a lista para a imprensa. Antonio Carlos disse: ''Não. Isso cabe ao Presidente''. E está
certooSenada: AttonioCados Mag;llbães. ~ alista ao l'resideme
da Repúb[jca, Quando sU! da --.vista e a imjreosa lheJl<ll!llliru soln
alista, S. Ex" disse <JJe caberia ao PresXbie, ji cpe havia ..mgado a lista ao Presidente. I21ão, o SeDada: agiu c:om:tameDte, fez o .,. f'IP"l. O
quenãoeQ:ác:::oneto é op:o edinwrtodo Palácio do Pbnako. OPresidente da República tem a ol:Dgaçiio de dar o nome das 12 pessoas. esclarecer o que tem a respeito dessas pessoas., PJI' que arquivoo cu PJI' que
não vai arquivar. Meus cumprimemos. ao pronunciamento de V. Ex•.
O SR. JEFFERSON PERFS - Muito obrigado pelo seu
aparte, ilustre Senador Pedro Simo11. V. Ex" tem toda mzão. Eu
não apeD8S incorporo o seu aparte ao meu discwso mas também
me incorporo à sua disposição de não deixar que isso caia no esquecimento.
A sociedade tem o direito de saber, e o Presidente da República tem o dever de inf<mnar, de revelar esses nomes.
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E faço isso com muita autorida~ com muita tranqUilidade,
porque pertenço ao PSDB, Partido do Govemo. E eu sou. por
principio, contrário ao ÍISÍologismo. Sempre agi assim. Eu disse
que seria um Senador de custo zero para o Governo. que jamais
indicaria alguém para cargo público. Não indiquei e não vou indi·
car. N"'ao faço isso por alguma razão circunstancial, mas por uma
questão de princípio. Acho que os =gos públicos devem ser
pteencbidos pelos melhores. Se o Pn:sidente da República me cha-

masse hoje pata me oferecer todos os cargos feder.ús no Amazo..
nas. eu diria: ''Não, Presidente. Mande verificar quem são os melhores. os mais competentes. Fn:en.cba esses cargos pelo sistema
do mérito". A ''meritocl:acia" pt<cisa ser implaJllada"" serviço pú·
blico btasileiro.
O PSDB é um Partido que prima, oo pelo mcoos diz que
prima. pela ética. N"'ao podemos fazer no Govemo aquilo que con·
denamos na Oposição. Loteamento de cargos públicos, privati7ll·
ção do setor público. não! Dcfmitivamente, não! Qualquer que
seja a illlerpeetação que_ dêem ils ntinbas palavras, como membro
do PSDB, não posso c::onc',p'tdar com isso; e não põsso flCai' aos
cochichos pelos CCJ::tedot,:s. Tenho que dizer de público- que fique registrado oos Anais do Senado! -: não posso concordar com
isso, não posso aceitar isso. Não importa qual seja a reaçllo do Governo. Não farei dla.nt.aiem com o Govemo. Não! Voo continuar

vÕtarido nas plOp(lStas do Govemo sempre que eu concorde com
elas. Mas' uão vou abdicar do direito de criticar o Govemo quando
estiver CITado, porque está enado ao preencher o caxgo público
mediante indicações de politieos e, pior ainda, pessoas suspeitas
de COIIUpção.
.
O Sr. Vilson Kleinübing- V. Ex• me peiiDite um aparte?

O SR. JEFFERSON PERES - Com pmzer, nobre Senador.

O Sr. Vilson Kleinübing- Em primeiro lugar, gostaria de
fazer uma observação sobre o aparte do Senador Pedro Simon.
Está absolutamente corn>to o proccdim.ento adotado pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães e pelo Presidente da República. Já ouvi
aqui muita vezes Senadores e o próprio Senador Pedro Simon diw
zerem o seguinte: ''foi citado no jornal. é ladião; apareceu na impreDS3.já é bandido''. Entio, cJaramente,. entregam-se os nómes; há
dúvidas; o Presidente tem os seus instrumentos pata. verificar se
são corretos oo não. Depois de veri{icado, infonna ao Senado, ao
Senador: esses aqui realmenie não prestam; esses aqui realmente

prestam.
.
O Sr. Pedro Simon - Isso me serve. V. Ex• está coaetissimo. Não é o que diz o porta-voz. O porta-voz diz que o assunto
está encenado. V. Ex• diz que viiá uma~ do Pn:sidente.
Concotdo com o que diz o nobre Senador. E ll"atamente isso. S.
Ex.. está correto: :receber os nomes, ver, fazer o levantamento e noticiar. Masop:xta-voz diz: "O assunto está encerrado". V.Ex.. está
cotteto.
O Sr. Vilson Kleinübing - A segunda parte do meu aparte
ao Senador Jefferson Pétes é a scguinle: indicação de caxgo existe
aqu~ oos Estados Unidos, na Róssia, na O!ina, em qualquer país
do mundo. Temos o dever, como homens públicos, conbeeedoreo
que somos das pessoas do nosso Estado, de f"""r as indicações
para. num pais tão grande como o nosso, com tanto cargo públiro
- infelizmente -, fazer as indicações. Cabe ao Presidente ter um
instrumento de avaliação dessas pessoas para ver se são honestas,
c:a:retas. aliás, se correspondem àquele velho pensamento do pensador político argentino que dizia o seguinte: "Não se deve nomear
para caxgo público pessoas cujas únicas qualidades são as de ser
seu correligiooário ro seu amigo11• Elas devem ter, evidentemente,
ootras qualidades. E tem-se que nomear de uma vez por todas,
porque o govemo que gaDhou é o governo que tem que govemar,
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é o govemo que tem que dar ordens.. Loteamento partidário, concordo com V. Ex-? não deve ser feito. Sugerir bons nomes de gente
séria que o govemo tenha a capacidade de avaliar quem são, para
nomear, considero uma. atitude coaeta.
O SR. JEFFERSON PERES - llustrc Senador Vlison
Kleinübing, tenho o maior respeito por V. &.•. Reconheço o direito que tem todo polítioo de fazer indicações Mas eu não faço. É
uma questão minha? não faço. Entendo que os cargos políticos são
os de primeiro escaliio, Ministros e Secretários de Estado, em nível estadual. Esses sim são =gos politicas e devem ser preencbidos preferencialmente por critérios políticos, mas cargos buro-cráticos, de diietoria de estatais, na caixa Econômica, na Receita Federal, nio devem ser políticos. Para que um político
quer colocar algu&n na. Receita Federal? Por que deseja colocar alguém na Caixa Econômica? A não ser que haja propósitos
escusos - perdoem-me os que rmmun indicações com esse fim.
Eu não faço.
O Sr. Pedro Simon - C:tefia da Al:recadação da Receita,
em São Paulo.
O SR. JEFFERSON PERES- VDDOS o que aoontcccu no
Aeroporto de Cumbica, cm São Paulo.
Outro dia, estive com o ,Secretário da Receita Federal
e disse a S. Ex• o que nenhum politico ousou dizer: "Dr.
Ev~do Maciel, no momento em que o senhor começar a
preencher cargo de delegado da Receita Federal por indicação de políticos, a sua gestão estará altamente comprometida.
e o senhor começará a perder credibilidade, pelo menos para
mim...
O Sr. Osmar Dias- Permite-me V. Ex" um aparte? ·
O SR. JEFFERSON PERES • Ouço V. Ex• cem muito
pra=.
O Sr. Osmar Dias- Senador Jefferson Péres, serei rápido. Eu gostaria apenas de dizer que, quando ingressei no
PSD S. flz ~ u.ma exigência: que não conversassem comigo a respeito da indicação de cargos do Governo Federal. porque tainbém não sou a favor dessas atibldes e, por isso, admiro a posição de V. Ex... ~o indica.Iei, não vetarei, mas quero
dizer ao Governo Federal que o verdadeiro responsável por
essa Situação, por esse flsíologismo - que é crescente, ao invés de diminuir - é o próprio Governo, porque oito meses ....
para preencher os cargos do segundo escalão é tempo demais. Quando começará a Govemo de verdade? Porque o segundo escalão também é Govemo! Se existe apenas um programa, um plano em execução no País. que é o de cuidar do
Plano Real, talvez seja porque, nas empresas estatais, no segundo escalão, o Governo não tenha se preocupado em fazer
nomeações logo no início. Oito meses é muito tempo, e essa
barganha que se estabelece entre o Congresso e o Governo é
exatamente porque- este se insinua para o Congresso, a flDl
de que ela ocorra.
O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado. Senador
Osmar Dias. e paxabéns pela sua posição.
O Sr. Bernardo Cabral- Pem:Jite.me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Jeffeison Péres?
O SR. ,JEFFERSON PERES - Senadcr Bemntlo Cab:ll, ID<ll
CCflterrânenea:migo,oxnomai:rprmrcoo::edooaptttea v.rr.
O Sr. Bernardo Cabral- Meu caro Senador Jeffenon Péres, até que eu não queria inteaomper o seu ~. a ronde não ·
lhe tomar o tempo, mas não posso fugir à denúncia do mal maior
que existe; e ele existe exa•amente porque o sistema de govemo é
presi~ta. Se tivéssemos o sistema parlamentarista. esse se-gundo escalão não seria modif!Clldo ao bel prnzer desta ou daquela
indicação. A raiz tem o seu mal incrustado exatamente nessa cir-
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cunstiincia do sistema de govemo. V. Ex" diz bem quando sugere
que a nomeaçãO politica deveria ser a do primeiro escalão, a dos
:M.ixristros de Estado, dos que formam a confiança do Govemo.
Veja V. Ex' que. oo sistema parlamemarista, quando é apeado do
poder o 1° Ministro ou o chamado Chefe de Governo, através da
moção de desconfiança, o sistema burocrátioo continua absolutamente estáveL intacto, não é alterado em nenhum instante. De
modo que, a par da minha solidariedade ~que V~ Ex• sempre tem, quero deixar xegistrado que esse é um dos males do sistema presidencialista de govemo.
O SR. JEFFERSON PERES • Ilustre Seuaclor Bernardo
Calnl, V. Ea' tem tDda lllZiio. Veja, por exemplo,~ serviço público na Frnnça, cujos cargos de direção são todos preenchidos por
quem cutSOU a ÉOO!e Naúonale d' AdmiJ:listntioD.
De fotma quC a queda de gabinete não afeta em nada o andamento, a eficiência e a seriedade da a.dmmistração pública. ·
O Sr. Geraldo Mdo • V .Ex' me coocede um aparte,, nobre Seuador?
· O SR. JEFFERS~N PERES • Coocedo u.m aparte ao
ilustre companheiro de Partido, nobre SeuadorGeraldo Melo.
O Sr. Geraldo Mdo • Nobte Seuador, agtadeço a V. Ea'
a oportunidade que me dá em participar de um pronunciamento de
tamanha importincia. Qtiero dizer a V. Ex' que, no meu Estado, a
Báncada Fedem! fez indicações e, entretanto, não assinei o referido documento. Até a título de brincadeira, costumo di= aos meus
compallheiros que não sou muito "cargueiro'~ Dio tenho nmito enmsiasmo pela tarefa de selecionar e de fazer indicações de pessoas. Já fui Govemador de Estado e sei que essa atitude, muitas
vezes, ao invés de ser uma colaboração, termina sendo uma perturbação à atividade de governar. A~ coDCOl'dando com a tese ge.
Ia! de V. Ea'. eu gostaria de fa:rer uma pondetação. Somos pollticos, e o fato de sermos políticos não nos inabilila. como cidadãos
comprcmetidos com a ética, com a ~ com a eficiência. com a
compet!ucia. O fato de que alguém tem o apoio de um polítioo
pau alguma posição não sigoifica. nece&Sarlamente,. que esse alguém seja incompetente ou desonesto. Não se pode dar valor ao
que está sendo mostrado ao País, infelizmente. que. em se tratando
de indicação de polítioo, não se pode oonfiar. Não tenho indicação
alguma; não tenho importância politica para ser ouvido por ninguém na fonnação de qua<h'o de escalão nenhum. Penso que não
podemos "engrossar a onda'' de que Õsimples fato de se fazer uma
indicação politica desmoralize o indicado cu o governo que aceita
a indicação. Na realidade, temos dois colegas Senadores que estão
no govemo- a Dão ser que baja outros dos quais esteja me esquecendo: o Ministro da Agricolblra e o Minjsfro do P!anejamento.
Vejamos o caso da área econômica. No início do Governo. quando
estávamos chegando nesta Casa, na condição· de S...aoies, eu
mesmo ouvi falar que a área econõmica do Govemo não ouviria
nenhuma indicação de polltico. Pergunto: o Ministro José Serra,
afinal, o que é? Ele é um político como eu, como V. Ex', como todos nós aqui. Por que será que alguém, uma vez com assento nesta
Casa, está desantorizador e se sai daqui, atravessa a rua e assume
um ministério, as suas -indkações. de repente. são idôoeas? Então,
compreendo, poxque conheço de perto a seriedade desse meu companheifo de Partido. muito querido, que é o Senador Jefferson PERES. E um homem que chegou aqui oom inteira noção de integridade, de IIlOia!. de ética e de compromisso com esse sonho de todos os br.t.sileiros: o de conslruir um novo País, uma nova Pátria,
um lugar limpo, onde se respire um ar pm>, onde se possa viver
mellioc. Avalio, portanto, que o Senador JeffetSOD. PERES é uma.
af!II!l3Ç1!o e demonstraçãO do que estou tentando dizer; S. Ea' é
um exemplo de homem de bem. Não acredito que se alguém pedir
a V. Exa um nome para alguma função, V. Ex.• vá indicar um ban-
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dido! CollCOido que as pessoas com desvio de comportamento,
com um padrão de conduta fora daquilo que a sociedade brasileira
tem o dever de exigir não devem ser acolhidas. Porém. devemos
ter cuidado pai3. que não se distribua na Casa do povo brasileiro a
noção de que o simples fato de alguém ter o aval de um político?
de um de nós, Senador Jefferson PERES, siguiflqDe uma desmoralização. E digo isso oom a tranquilidade de alguém que não tem
indicados e que não espera indicação de quem- quer que seja.
O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado, ilustre Senador Getaldo Melo. Eu já conhecia a sua postura poxque já estamos convivendo há 6 meses o.o seio da Bancada e sei perfeitamente que este é seu modo de pensar.
Prefll'O, Senador Geraldo Melo, que o "QI" seja substituído
nesle País pelo "CC'. critério de competência e probidade para o
preet~cbimerrto de cargos públicos.
É muito difícil que em indicações de centenas de políticos
não passe nomes de pessoas cuja probidade 00 competência deixe
a desejar. O critério polltico é, por si s6, perverso, ilustre Seuador
Gei3ldo Melo.
O Sr. Geraldo Mdo - Desculpe interrompê-lo Senador,
mas não estou absolutamente defendendo que o critério de provimemo deva ser o critério político; .estou apenas dizendo que o simples fato de que alguém tenha aval ou indicação de um político
não o desmoraliza e nem o inabilita necessariamente.
O SR. JEFFERSON PERES - Certamente que não. Conheço políticos sérios que fazem indicações de pessoas sérias,-mas
questiono - permita-me - o critério político de preenchimentO -de
cargos burocrátioos na admillis!Iação pública. Entendo que êsse
não é e defmitivamenre não será D.UD.ca. o meJhor critério.
··
Muito obrigado, Sr. Presidente. ·
Durante o discurso do Sr. Jefferson Peres, o Sr.
Antonio Carlos Valadares, Supknte tk &cretário, deixa
a cadeita da presidência, que i ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presúknte.

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Sr. Presidente; peço
a palavra pela onlem
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra ,
ao nobre Senador Gui1henne Palmeira..
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL.Pela ordem.
Sem =isão do Oiador.) - Sr. Presidente, tenho a impressão, Sr.
Presidente, que houve um equívoco da Mesa. "Eu estava inscrito
para ser o primeiro otador desde anteontem. No entanto, a palavra
não me foi concedida.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. Ea'lllZiio. A
Assessoria da Mesa me comunica que, por um equívoco - eu não
exercia a Presidência naquele instante -, não foi V. Exa chamado
como primeiro orndor inscrito.
Tem V.Ex' a palavra.
O SR. GUILHERME PALMEIRA {PFL-AL. Prommcia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador".) -Sr. Presidente, sn
e SIS. Senadores, no final do penodo legislativo, eu pretendia peonunciarum discmso mediante o qual eu abordaria as refcmnas que
estão sendo realizadss pelo Congresso por proposta do Senhor
Presidente da República. Na oportunidade. eu pretendia ponderar
sobJ:e a falta de iniciativa do Govemo Fedeia! em determinados
setotes, sobretudo na área têxtil, na área agmaçucareira e na agricultura de uma maneira geral.
Preparei. pam as primeiras sessões. um prommciamentn, em
que farei análise de um doo pontos a que me referi no discuiso que não
tive a oportunidade de prommciar, mas que enviei pai1l publicação.
Sr. Presidente. reporto-me especificamente à indústria têxtiL

264

Agosto de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Como Senador de um Partido de limdamemo hõeral, não
posso deixar de aplaudiras iniciativas do Govemo Fedetal ao abrir
nosso mercado às transações comerciais com outros países, o que
se pode medir pelo montante de importações e exponações de nos-

sa balança eomercial. que deve soperar, este ano, a imp:essionante
cifra de U$80 bilhões.
Um pats integrado ao merc:ado .intemacional é um país em
que devemos somar os dois lados da balaDça. tanto o das importações quanto o das exportações, pois s6 assim podemos rea1men!e
mensuru não s6 o gmu de intensidade, mas também o equilibrio
que existe nessa integtação.
Cooludo, não se podem. abrir as podaS de DOSSO m=ado interDD às <XllllJli3S juDio ao estr.mgeiro, simpl........, Lá faa campeia
todo tipo de pci1icas canpetitivas, legítimas ru não. Há o exagewlo
baclteam- da JDão-de..oln em certos países, <Xllrio os asiáticos,
que possuem jomada de 12 haas de tr.lbalho e salário =ssl de
U$20; há o dumping desleal que embute, artifici•hu..ite, custoo de
veuda
do que de produção, por meio de elevados subsidios
especlficoo; há o financiã"""l"' de vendas de exportaçBD com p!3ZOS
de pa~ de até 240 dias, a jJros de O,S% ao mês; e outras práticas, dependeDdo da agressividade do pais expertado<.
O resumo disso é que os parques produtivos dos palses
apresentam disparidades de rustos muito grandes e muito mais incentiVados por politicas e=llmicas intemas de obtenção de superávits permanentes na balança comercial, de fotma a obtetem cada
vez mais :reall'SOS destinados a alavancarem seus projetos de de-

=

senvolvimento nacioDais.
Como sabem os nobres Pares, DOSSO salário médio, apesar de
tudo, é muito superior ao desses países; o dumping não tem sido eficazmente verificado e combatido por nós; e as veudas lnsileims são
fmauciadas com p!3ZOS de apenas 60 dias, e juros muito~

de7a8%aomês!
.
PO<tmto, o grande sinal que o Brasil deve mootrnr aos demais
poises é o de que a nossa inlegrnçiio ec:onômica deve ser feita deotro
do ritmo desejado e cem seletividade canercial. induzida por inteligente ~das políticas ecooômicas destinadas i propiciar, per se, a sobrevivência de todos os segmeutos, inclosive daqueles
que não são lr.ldiciooahuen exportada"es.
Sr. Pt.sideD!e, Sr's e Sts. Senadores, é em DOOle dessa seletividade cometOiU e da raciooalidade ec:on&nica que veuho lr.IZer à dlsrussão, nesta Casa, os problemàs do setorlêxtillnsileiro.
Esse setcr investiu em xeequipamenros, nos últimoo tié anos,
o equivalente • U$3 bilhões, estaudo iÜUda 0001 d$2 bilhõessos, à espen de definições e<:<lllêmicas do Govemo Fedeial. Ele responde por cen:a de 4% do Produto lntemo BJ;UÚ> (PIB) do Pais, cero.
de U$18 bilhões, empregando mais de três milhões de p.:ssoas, por intemlédio de 15 mil empresas, pequenas, médias e 8randes iDdllslrias.
No entauto, apesar do aun:11•llo de eficiência emptesari.d e da
competitividade de uegócio, o seta têxtil bmsileim, "'"!jcjooa] expor·
tador 5upelllvitário, commédia histórica anual de U$1 bilhão de ol>tenção de divisas pom o País, teiá
déficit estimado pom este ano
de -pasmem, Seohaas e Senhores! • U$4 bilhões, frutos de uma importação prevista de U$5,5 bilhões frente A expo!II!Çáo estimada de
U$1,5 bilhão!
Para dar um exemplo drnmátim do cenário que tem esses mimeros como pano de fundo. somente no que se refere ao subsel<r de
tecidos artificiais e sintétioos, as esta!!sticas mostr.un uma importação brasileira de 50 mil toneladas. nos últimos 12 meses. Por outro
Ia~ as cotas impostas ao Btasil pelos 15 palses da União Européia pemlitem-nos um volume de exportações de apenas 2300 toneladas de tecidos artificiais e sintéticos, 22 vezes inferior às nossas importações. e que são provenientes de somente dois países

=

asiáticos!

Como vemos, SeDhoras e Senhores, nossa integração é falaciosa; nossa seletividade é simplista; nossa mcionalidade econômica sofre de lógij:a incongroente. É o que propouho mudar, aotes
que seja tarde.
Desta maneira, pediria atenção aos Ministros da área eoonômica do Govemo para. essas distorções que estão garroteando a luc:mtividade legítima do setor têxtil. assim como oosaria propor o
estudo de medidas que veDham a manter viável essa indústria, tão
tr.ldicional e importante pom a economia naciooaL
Uma priiueiia providência seria a do contingenciamcnto
das importações têxteis, semelliantemente à que se implantou no
que se refere ao setor automobillstioo. O sistema de cotas de importação, com as devidas salvaguardas administradas de acordo
com as normas da Organização Mundial do CoiDércio - OMC, teria bastante efi~ e no curto prazo. como o momento requer.
Outra idéia, que pode ser conjugada com a 8ll1erior, seria a
do exexdcio do chamado direito especifico, ou seja, a criação de
mecanismos para taxaç§o extra de .compras considetadas excessivas, acima de determinado montante, junto ao mercado extemo,
medida também que poderia ter bastante eficácia no curto pi3ZO.
Uma m<dida seria ·o aumento da alíquota do. imposto
de iiiJportação jmlo àqueles produtos mais sensiveis ii OCliJC<li:I€nci
inrernaciOilai, o que poderia, ao lado de heDeficiar o setor, também
aumentar a attecadação !iscai, oom redução do défiCit governameutal
Uma oulra providência. de ordem mais csttu~ seria a
mudança do sistema de larifas, deixanoo de gmvar as impol:!ações
pelo valor do negócio e sim por uma tarifa básica, a ser cobmda
emConfomridade cem a importiucia do produto importado, o que
;liflcullaria a enllada de mercadoria de pooca qualidade.
Por outro lado, sei que o Govemo está estudando a edição
de decretos que estabe1eceriio regms de combate ao dumpiDg e de
subsidios, medidas que se fazem imprescindíveis e pata cuja implantação eu solicitaria a máxima urgência.
Isto posta, Sr. P,sidente, SI"s e Srs. Senadores, peço o
apoio de V. Ex's para, cem o aho espírito plblico que detêm, pos·

samosvencer essa qoadr:a. tão importante para a sociedade bmsilei-

ra. ajldando o Govemo ~realizar QS ajustes finos que são necessários, de maneira a preseiVimnos o Plano Real e .u:rantezmos os segmentos jm.portantes do País Como O setor têxtil.
Eiao que eu tiuha a dizer. Muito oOrigado.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA· Sr. P=idente, peço
• palavra, 00010 Uder.

.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Ronaldo CUnba Lima.
V. Ex' tem a palavra por 20 miuutos.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Como
Líder. Prouuncia o seguinte discurso. Sem revisão do atador.) - Sr.
Presidente, SI"s e Srs. Senadores, pedi a palavxa, nesta sessão,
oomo Líder, devidamente autorizado pelo Semdor J~ 13a$Uho,
Líder do PMDB, para tiazer ao oonhecimento tanto desta Casa
como do Pais o entendimem.o mantido ontem à noite com Sua Excelência, o Senhor P=ideute da República. da maior impoltfulcia
pom a história deste País e para a vida deste Coogn:sso Nacional.
Sr. Presidente, uo itsllante em que fui escolliido para ser
Relator de uma das propostas mais polêmicas entre aquelas encaminhadas pelo I'Iesidente da Repu1>Iica ao Congresso Nacional, a
proposta que visava ou visa flexibilizar o monopólio do petróleo,
em fsce de sua responsabilidade, gravidade e o aspecto polêmico
qoe a matéria envolvia e envolve, passei a ouvir pes:Sóas que pudessem me trazer subsidias, dados, elementos, para f'omlar a minha convicção, de fotma que pudesse fazer um julgameuto ímpar·
cial, mas de forma que refletisse, com fidelidade, o proprio senti·
mento nacional.
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Ouvi o Ministro das Minas e Energia, o I'I<sidente da Pe-

trobrás. ex-I'I<sideutes da Petrobrás, técDioos, engenheiros, colegas Senadores. li trabalh~ os mais diveiSOs. ante a imensa literatma que há neste País a reSpeito do petróleo.

Em face disso, formei a minha convicção, Sr. I'I<sidente,

sn: e Sxs. Senadores, de que deveria oferecer a esta Casa algumas

alternativas que modificavam o projeto originalmente aprovado
pela Câmaia dos Deputados. E essas propostas estavam consubstanciadas em três alterações básicas, fundamentais: a primeira. que
a llOIJJ13. regulada:a. da matéria fosse lei complementar - acolhendo
sugestão Dlllllifestada, desde o iDlcio das propostas, pela eminente
Senadora Júnia Marise, que teve a minha adesão, por entender
que, pela complexidade das matérias, a norma regnladora deveria
e deve ser a lei complementar.
Além disso, reforcei a convicção de que a palaVIB dada
pelo Presideute da República, através do L!der do Governo na Câmara, no sentido de que não desejavà. privatizar a Petrobtás. e até,
ao contiá.rio, desejava fortalecê-la, porque iDteressava e interessa
ao Pais ter uma estatal forte_pala pDder ooD.OOITer - «.eu dizia que
deveriamos habilitar a Petrobrás pala a OOilCOnfulcia e não debilitar pala a sucumbência. E essa manifestação foi renovada pelo
Presidente da República através do compromisso, atravis do seu
Lfder, de manter as 29 bodas sedimentares, as jazidas explomdas e
peSquisadas pela Petrobrás.
.
Diante desses argumentos, elaborei uma minuta de parecer
que preferi submeter previamente ao meu Partido, à Bancada do
PMDB, e recebi. dos meus companheiros. a manifestação que
muito me acalentou: manifestaram a tendência. de aprovar as
emendas que ali estava adotando - umas, de minha iniciativa; outras, acolhendo sugestões de propostas que me haviam sido feitas.
O ugomento, dentre outros, que eu apresentava, se fundamentava também em dois pontos: no comp1omisso do meu Partido, no seu programa- renovado ainda no ano passado-, e na palaVIa do pnlprio Presidente da República, através do seu Líder na
Câmaia dos ~lados.
Depois disso, ouvíamos manifestações de alguns setdres do
Governo, inclusive da Cooolenadora do Progruoa de Privatizações, manifestando a admissibilidade de alienar a Petrolnás. Exalamente esse conflito, essa dUalidade, essa dicotomia fazia-me preocupar e aumentar, ainda mais, a minJla convicção de que deveríamos mudar o texto aprovado na Câm.am. Alétn de uma razão
maior: a de que esta Casa não poderia se demitir das suas prerrogativas constitucionais de Casa Revisora.
·
Ap6s a demonstração à minha Bancada, o Líder do Governo entendeu por bem fazer ciência ao Presjdénte da República da
posição que a Bancada poderia adotar, faoe à tend6ncia manifestada, e até pelo fato de o Partido dar apoio ao GoVerno, nesta Casa.
E. ontem, no f"mal da taide, Sr. I'I<sidente, em oomponhia
do Líder Jader Barbalho, estivemos com o Senhor Presidente da
República. E ali Sua Excelência me perguntava e me pedia para
que eu expusesse as razões das alterações que eu pretendia fazer
ao texto aprovado. E alinhei essas :mzões, ou algumas delas, que
aqui estou expondo, porque Dão cheguei a ler praticamente o meu
parecer minutado, com algumas colocações que me impressionam
pela sua gravidade e pela sua responsabilidade. E mostrei ao Presidente que esta, efetivamente, era a tendência do Partido. E o Presideute, ap6s a minha looga exposição, disse que concordava plena
e totalmente com as sugestões que eu estava oferecendo.
Fiquei alegre, fiquei feliz. porque o Presidente disse que renovava o compromisso de não privatizar a Petrobrás: renovava o
CO!llpromisso, ainda mais, de fortalecer a Petrobds; reafmnava
ainda mais o compromisso de deixar sob o controle da Petrobrás
as 29 hscias sedimentares, e razões tinha de sobta parn. isso. Afmal

265

de contas, a Pettobrás investiu, ao longo dos seus 41 anos, US$80
bilhões pala chegar ao estágio de tecnologia que apresenta hoje
como uma das empxesas. ou a empresa mais avançada nesse :setor
em todo o unmdo, principalmente em lignas profundas. Enquanto
as 21 eiiljl<eSOS multinacionais, que atum:amno País durante os 12
anos, que foram permitidas as oelebtações de cODtiato de risco, investiram apenas US$1,8 bilhões dur.mte todo esse periodo. E não
em justo, não é justo, não é patriótico que se não coosjderasse esse
investimento feito para a empresa estatal pela sua capacidade, ampliada a cada iDstante, em produzir mais, principalmente oonsiderando as reservas provadas e prováveis de que dispoi!KlS de oerca
de 10 bilhões de barris, potque, só de óleo bruto, dispomos de reservas de 4,1 bilhões de buris. De um setor, estrategicamente reconhecido no mundo inteiro. que movimenta por ano cerca de
US$800 bilhões. Dizia que os exemplos mostrados dos países invocados pala justif"u:ar a posição do Biasil não nos pareciam válidos. porque cada pais apresentava a sua peculiaridade. a sua especificidade. modelo diferente, por razões as mais divexsas, seja porque não têm reservas como nós temos. seja pon)Ue não dispõem de
petróleo como dispomos. seja porque não recebem o cerco, CODlO
no caso de CUba, que resiste bravamente pelo seu povo. Porque
somente num ponto comum, esses países se identif:acam, pelas
pressões que todos recebem parn. a abertura e pala a privatização.
O Sr. Benuu-do Cabral- Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com Dlllito p.-azer,
nob:e Senador.
.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Ronaldo Cunha Lqna,
não quero nem analisar, sequer entiar no mérito da conversa (Jue
Ex• teve com o Presidente da Repiblica. A minha posição nesta
matéria, quanto ao monop6lio estabelecido pela Constituição, é
conhecida desde a época em que fui Relator da nossa atua1 Carta
Magna. Quero deixar registrado nos Anaís da Casa, ao intenomper V. Ex", para que saiba a História, que antes do disonrso de V.
Ex• eu já havia me solidarizado com a posição de V. Ex•. De modo
que ela continua a mesma. não se alterará, e V. Ex• caatará com
meu apoio neste problema do mooop61io do petróleo.
O SR.RONALDO CUNHA.LIMA- Muito ol:rigado, Senador.
Mas, prossegnindo; Srs. Senadores, depois dessa exposição
e da manifestação do I'I<sidente da República de concordância
com os pontos de vista ali abordados. indagava-se qual a fonna de ...
não se manifestar intransigência ou se buscar uma forma de prestígio ao Congresso Nac~ e de respeito à pxópria vontade do·
povo brasileiro que deseja preservar seu patrimônio.
E eu disse que sou intransigente na defesa de meus pontos
de vista, mas não sou intransigente Do aspecto- fonn.al. no aspecto
objetivo. processual de se bnscar a solução f"maL E o I'I<sidente,
dizendo que cODCOrdava com esses pontos, oferecia como alternativa viável o respeito ao próprio Congresso NacionaL E paza a manutenção do seu pnSprio compromisso, o compromisso de Estado~
o compromisso de govemo, de encamjnhar ao Congresso Nacional, às doas Casas, ao Pl<sidente do Senado, José Samey, ao Presidente da Câmara dos Depilados, Luís Eduanlo, um documento
oficial. solene, em que manifestava. de forma expn:ssa, o seu compromisso, autorizando esse documento fazer parte integrante e inseparável do meu paxecer, em que assumi o compromisso de encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar, como
assim se reivindicava, inserindo as condições. as cláusulas que objetivam a nossa emenda.
Com isso, Sr. PreSidente, ao lado do Senador Jader Bazbalb.o, entendemos. e entendi, e proclamei que aquele instante era
histórico para este País. porque eu não podia, nem ninguém pode
duvidar da palavra expressa. solene,. documental, oficial do Governo dirigida ao Congresso NacionaL em razão de uma matéria e~

y.
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c!fica, autorizando-o incluir como parte integrante e insepatável
do voto, como compromisso de Estado, como compromisso de
Nação. lei complementar. E. na lei complementar, esses pontos
aqui analisados de não privatização9 de controle das 29 bacias pela
Petrobrás e da preferência da Pet:robtás. em conconendo com
igualdade de condições com as demajs empresas.

Alguém me pexguntava se houve recuo do Governo e eu
diria que o Govemo não =ou. porque é uma reafmnação de seu
compromisso. N""ao houve recuo algum porque hcuve avanço dos
dois. avanço do proprio processo democ:Iitico, a consolidação do
dillogo e a certeza de que o Brasil sai ganhando com o episódio,
porque mantém integra a sua empresa eslalal. fortalecida atmvés
da manifestação do pn'iprio Presidente da República, atmvés de
documento oficial a esta~ consubstanciando os pontos que foram ali debatidos.
O Sr. Eduardo SupBcy - Permfte-me V. Ex' um aparte,
nolxe Senadot' Ronaldo Cunha Lima?
O SR. RONALDO CVNHA LIMA- Com muito pti.zer,
noJxe·Senadof Eduan:lo Suplicy.
·
O Sr. Sebastião Rocha - Solicito o aparte poSteriormente,
nolxe Senadot' Ronaldo Cunha Lima.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA · Com muito ptaZer,
Seuador Sebastião Rocllà.
. ·O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Ronaldo Cunha Lima,
V. Ex• desempenhou um papel de extiaordinária relevância, nestes
últimos meses, como Relator da Emenda CoDstitucional relativamente às atividados relacicoadas il eotplotação e a outros aspectos
do petróleo. Desde o primeiro momento em que V. Ex' transmitiu
a mim próprio, aos seus colegas, que tinha a intenção de colocar
algumas modificações, dentre as quais a de se preservar o controle
acionárlo da União juntO à Petrolxás, V. Ex' gaDhou o reepaldo de
grande parte do Senado Feder.il, acrodito que da maioria. V. Ex'
tem o reepaldo de enorme parcela, acredito que da maioria, da população brasileim para esse ponto de vista. V. Ex' nos conta que,
ontem, o Presillente Fernando Henrique Caldoso reiterou pública e
oficialmente a Slla disposição de. durante o seu Governo, mlinter a
PetrobJ:ás sob o controle da União e como relata V. Ex•. também.
mantendo as atividades de explotação das 29 OOcias sedimentares
onde está alUando. Isso é impodallte. esse c:otnproDIÍSSO do Presidente de enviar para o CongiOSSO Nacional uma lei complementar
assegurando essa clisposição: Agcn; setá que seria o caso de se
abrir mão daquilo que V. Ex' expôs. deve coostar da Constiblição?
Se isto é coincidente com o poo.to de vista do Piesidente,. será que
o mais adequado não é, então, o Presidente dizer: "Muito bem, Senador Ronaldo Cunha Lima. A sua proposi&fo ganhou o reepaldo
do Congresso Nacional e da opinião públioa brasileim". O ponto
de vista de v. Ex' é tão importante que deve ser consolidado não
apenas neste Governo. O que vai para a~ Constituição não é aquilo
que se constibli fundamento, vontade maior da Nação? Se o Govemo do Presidente Femando Henrique Cmloso está plenameme
de acordo com esse COIIl!""misse? V. Ex' até pode coDSUltar também o Vice-Presidente Man:o Maciel que, a qualquer momento,
pela bist6rla de tragédias do nosso País, de repente pode se tomar
o Presidente. Mas V. Exanão terá condições agora, a não ser que
consiga ter o mesmo compromisso de todos os próximos presidentes. V. Ex terá, por acaso, já, a palavta do po5ximo presideute eleito em !998? N'ao sei se tení condição de consultar a todos, porque
não sabemos ainda quais os candidatos e especialmenle quem será
o eleito. Coloco essa reflexão, Senador Ronaldo Cunha Lima, para
dizer que é muito importante o papel que V~ Ex•está desenvolven-.
do. E V. Ex' já oonquistoo a palavra do Presidente Femando Henrique Cardoso. Conquistou e granjeou o reepaldo do Partido dos
T"'balbadores, para esse ponto de vista, e de tantos partidos e se-
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nadores. Entretanto, pondero, acn:dito que, tamanha é a importância desse ponto de vista, vale a pena deixar na Constituição. Se o
Presideute deu o respaldo, melhor ainda. Portanto, é essa a sugestão que formulo a V. Ex• e para os companheiros do Senado Federal.
.
O SR. RONAk!>O CUNHA LIMA - Agradeço Senador
Eduardo Suplicy a inteiVenção de V. Ex', sempre hicida, brilhante,
muito me orgulha poder oo.vi-Ja. em modesto pronunciamento que

faço.
Não sei se me fiz entender bem. O compromisso solene,
formal, expresso, oficial do Govemo viiá até a piÓXima terça-fei,., porque pretendo apreseDtar meu voto na quarta-feim. O compromisso não se limita ao atual govemante. AD encamjnhar ao
Congresso Nacional uma proposta de lei complementar, ele o faz
certamente em carát.er permanente. Não ptecisa. evidentemente.
haver adesão dos futuros substitutos ou dos futuros Presidentes.
O Presidente assumiu o compromisso documentalmente de
mandar para o Congresso uma proposta de lei complementar consubstanciando os pontos que a proposta à Constituição estabelece
que ia contemplar. Não se modifl.C3. m:iraha proposta- e não poderia ser diferente - , pois ela sugere que, no inciso m do art. 177, a
lei complementar que vai regular inç]ua, além daqueles itens j\ considerados na C'Smanl dos Deputados, também os pontos que aqui analiso. Posso a!é me antecipar e ler cotOO seria minha propmta:
Assegurar na lei complementar a manutenção
pela União de empresa. estatal vinculada ao setoF, assegurando-se em relação às jazidas já descobertas todos os
direitos constituídos sob o regime legal anterior.

Essa é a p<oposta para coostar da lei complementar, não da
Constituição.
Então, se o Presidente encaminhar o documento dizendo
que na lei complementar será transcrito esse dispositivo com essa
redação ou outra â ser dada- ele admitiu constituir uma Comissão
para redação -, acrodito que teria um
de pexmanêucia.
Chego até a dize< no meu pal-ecer que a palavm vexbal do Presidente. como foi feito na Çâmma, cxnvence a lDlitos, mas a lei obri~
ga a todos. E. por isso, &:sejava que a sua palavra fosse expeessa em
lei. E ele assim o faz encamjnbãucJo à Casa esta proposição.
O SR. PRESIDENTE (Uwo Campos) - Advirto o ilustre Senador que o seu tempo se encontra esgotado.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Desejaria ainda, se
V. Ex-- me permitisse, a exemplo do orador anterior, oo.vir os Senadores Sebastião Rocha, o nosso querido representante de Brasília, José Roberto AD:uda, e o Senador Josapbat Marinho.

camter

Concedo o aparte, pela ordem. ao nobre Senadoc Sebastião

Rocha.
O Sr. Sebastião Roclia - Vou ser breve, Senadot'. oDtem
fiZ um pronunciamento elogiando a atuação de V. Ex' à freme da
relãtoria dessa importante emenda constitncional e mantenho a mi~
nha análise, apesar de ftcar de certa fonna entristecido de não ver
essas mudanças gar.mtidas no re1atórlo de V. Ex'. Mas, de qualquer fOIJila.. V. Ex• mostrou ser um gmnde articulador político e
couquistoo junto ao Presidente da Repíblica a garantia de que as
mudenças que V. Ex' pretendia incluir DO telatórlo serão eneanti-

nhadas pelo Presidenro através de um projeto de lei complementar.
Parece-me que ficou claro agom que, no contexto desse projeto ~de
lei complementar, estaria também a garantia de que PETROBRAS
não seria privatizada. Isso, de qualquermaneim, nos traz uma possibilidade e nós, dentro do PDT, vamos discutir, com responsabilidade, essa questão e verificannos a poss1õilidade de apoiar o relatório, já que tem<)S posições """""""" e fedJadas a respeito do assunto. Se até quarta-feira bouver um documento do Presidente da
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Repíblica assegurando, dando garaDlia de que essas mudanças setão garantidas em lei complementar, nós: vemos ai a possibilidade
de apoiarmos, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o
· = d e V. Ex'. Muito obrigado.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA • Muito obrigado.
Concedo o aparte ao no!xe Senador José Roberto Anuda.
O Sr. José Rober!D Arruda- Nobre Senador, quero ape-

nas cumprimentá-lo pela capacidade que tem de afmnar as suas
convicções e de, através da negociação política. fazer com que essas convicções se materializem nos textos legais subseqüent.es à
emenda constituciooal. V. Ex', não tenho dúvida alguma, CI<SCC
politicamente aos olhos daqueles que pensam o futuro deste País.

Meus cumprimentos.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA· Muito obrigado.
Concedo o aparte ao nobre Senador Josaphat Marinho,

com um:ita homa.
O Sr. Josophat Marinho • Nobre Senador, IOdos que somos partidários do teSguanlo do monopólio estatal do pelr6leo,
louvamos a iDicia.tiva.qric V. Ex.. teve no encamiDb~to da discussão dessa matéria.. CooÍ o esclarecimento que agora V. Ex•
pxesta ao Plenário, faço uma pondetação: nenhuma dúvida teubo
quanto ao cumprimento da palavra pelo Presidente da Repíblica,
mas o problema não ó de ordem pessoal. ó de 01dem legislativa. Se
o Piesidente cou.ca:da com a tese do seu parecer. por que não admitir-que·a mat&ia fique logo consignada na emenda constitucie>nal? O Presideute pode cumprir sua palavta, estro certo que a
cumprinl. Mas quem assegum que a Câmam dos Deputados votará
a lei ccmpJementar, 1105 temws em que o Presidente da Repí:blica a
remeter? N6s já temos o exemplo das leis das medidas de refODJJa, em
que o Presidente propôs ddmninadas soluções e a Câmam votou oull2S. E. por critérios políticos, se convencioooo que o Seuado nio modificaria o que foi aceito pela Câmam dos DepJtados. Esta ó a miilha
dúvida. que nio é de hoje. Disse isto uma vez ao Presidente CaSiello
Branco,"" única oportuDidade em que, a sea convite, com Sua Exoeléncia con~ Sua Excelóucia me fez a po!ldelação de que eu em
muito contta as soluções de c:on;mtura. E eu lhe respoadi:''De certo,
l<Dho votado mlito contta emeudas e propostas do seu <lavemo, porque nio posso votar na base da confiança pessoal no Presidente em
exercício. Se o Presidente nnda, eu não sei se o seu sucesscc mantém

os mesmos aitérios .. Por isso. prefiro as soluções legais." No caso,.
contÍDllo preferindo a soluçãO ccostifu:cionaL
·
O SR. RONALDO CUNHA LIMA· Agcideço a V.Ex•e
coacedo o aparte ao Senador Humberto LuceiJa.0 SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) • A Mesa adverte
o or.tdor de que seu pi37D já foi ultrapassadp em 6 minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com a devida vêDia do
Sr. Presidente em exercício, desejo congmtuJar-me com V. Ex•~
nobre Senador Ronaldo Omba Lima, nio só pelo seu proiiUllCiamento, mas pela seriedade, pela compotência. pelo espirita públioo
com. que V .Ex• se houve no exame dessa matéria, de transcendental relevância par3. a economia nacionaL V. Ex• mostrou. Asaciedade, durante reunião com a Bancada do PMDB, as I2ZÕeS do seu
parecer, a ser submetido AComissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Tanto assim que. as levando ao Senha: Presidente daRepública, sensibilizou Sua Excelência de que nio é de hoje que tem
um compromisso também de salvagu:udar a Petrobnls, como a
gr.mde empresa que ganhou IOnome intemacional, nio só na pesquisa como na exploração e no I<fino dopelr6Ieo. ACI1:dito que V.

Ex•, se não conseguiu. como era o seu propósito,. com o nooso
apoio, uma total vitória,. pelo menos conseguiu uma vit6ria important!ssima, na medida em que o Senhor Presidente da Repíblica
garantiu enviar ao Congresso Naciooal um doeumeniO dirigido ao
Sr. Presidente do Senado e ao Sr. Presidente da Câmara em que

ammcian\ que, na regulamentação da mQéria, encamlubanl ao
Congr:esso um projeto de lei complementar, incluindo os pontos
principais do parecer de V. Ex' sobre o assunto, que são justamente a não-privatização da Pelrobrás e a presetVaçio das bacias
em que a Petrob:rás está operando, o que ó il>:lispensável P""' que
aquela empresa estatal continue agindo com êxito e, sobretudo, tenha condições de con=r com ooiiaS empxesas que porventuia
venham, lllllllllhã, promulgada essa Proposta de Emenda Coustitucional, se for aprovada, a operar nesse setor estratégico da e<:onc>mia nacional Meus parabéns a V. Ex'.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Agradeço a V. Ex'.
Sr. Presidente, voo encermr. Poderia estender alguns comentários, mas aguardo até terça-feinl o documento oficial do Qo.
vemo. Já pedi ao Llder do meu Partido reunião oom a Bancada,
pma analisar os seus termos, para voltar a discutir inle:mamente.
antecipando a minha posição por entender que esse comp:romisso
fonnal, oficial do Govemo é uma vitória do Parlamento, do diálogo, dos que desejam a preservação do patrimônio da Pelrobrás.
Aguanlo esse documento pelll avaliação co'liunta, democrática, com os meus companheiros, na terça-feira, quando reumrme-ei com a Bancada para decisão.
O Sr. Antoaio Carlos Va!adares • Pemlite-me V. Ex' um
aparte?

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com muito prazer,
Senador, se o Sr. Presidente pemútir.
o SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Infelizmente o
tempo do atador já foi ultmpassado em exatamente lO mluutos, cu
se~ em 50%. Gostaria também de ter o prazer de ouvir o apahe
de V. Ex', o que só será possível na terça-feira.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Na tetça-feilll, farei
uma mmião ooma Bancada, e certamente voltarei a falar.
S& Presidente, muito olxigado pela atençio que me deferiu.

.

Duranse o díscurso do Sr. Ronaldo Cunha Lima,
o Sr. José Samey, Presidenk, deixa a cadeird da presidência., que é ocupaàa pelo Sr.l.auro Campos.

o

SR. PRESIDENTE (l.auro Campos). Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.:
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte "
di<amo. Sem revisão do aador.) • S& Presidente, SI's e S1s. Semdores, venho a esta tribuna tl2Zer um assunto que, pelll nós, do Rio
Gr.mde do Sul, está se l:mllSfamando pmticamente mniJa lragédia.
Tmgo em minhas mãos um doeumeniO endereçado ao Qo.
vemador Antônio Britto, que versa sobre a situação, hoje, da economia do Rio Grande do Sul,. documento esse assinado pela esma.garlom maioria dos Parlamentares da Assembléia Legislativa, de
todos os Partidos..
São várias assinaturas, tendo à frente o iluslre Presidente da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado Ja;é Otávio Germano, e praticamente IOdas as Lider.mças e ilustres Parlamentares que inteipretam o pensamento daquela Casa.
Trata-se de um doamJe:nto ofl.Cial da Assembléia Legislativa do Rio Grande do SuL
Sr. Govemador,
Os Deputados. a.ba:ixo assinados vêm per.mte V. Ex•, respeitosamente, alertar pelll a gravidade da situação s6cio-econllmica do se10r primário do nosso Estado, cujos produtores, em sua
grande maioria,. encontram-se verdadeiramente em condições préfalimentares.
Os teflexos do nio atendimento das nec:essidades ;mnentes
da agropecuária rio-grnndense. em futuro próximo produzi1io conseqüências desastrosas pelll a economia de importantes regiões do Esta-
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do. atiDgiDdo inemedia:velme.nte o setor secundário e tetciário. geIlilldo dcse-goe sensiveldiminuiçio dasiOCeitas públicas.
CoDSidenmdo que os ~jl!zos da agricultum gaúcha esbor<briio do erário público eStadual e IDUIÚcipal para a COIIII1DÍdade
sul-rio-gmndense, de um modo geral, com o empolmx:imento da
popolaçio rmal, nas condições de legftimos n:presentantes de parcela poodenlvel dessa CO!DIIllidade, vimos apelar no sentido de que
V. Ex', reaf'mnando soa inconteste liderança no c:enárlo pol!tico
nacional, enfatize pemnte o Seubor Presidente da República a gravidade do 1I10Jllento que vive o segmento agropastoril do Rio
Grande do SUl, reivindicaudo, junto a SUa Excelência, as !"""Í·
ciências que sio urgentes.
Anexamos, como subsidio, um breve resumo das causas,
cooseqii&lcias e soluções piOCODizadas pelos agricultores d o =
Eotado, cuja imp1ememação se oos IÚJ8UI& inadiáveL
.
Causas do Endi.vidameoto Agdoola
1 - Ahos custos dos emptéstimos contraidos junto ao .sislema financeiro (TR. 1RD,jmos capitali7Jodos, etc);
· 2- Reduçio do vo~ de tecUl'SO!O utilizados. para o cr6di·
to IOilll. de US$18 bilhões para US$5 bilhões at~ 1993-94 e, em
1995, US$2,7 bilhões. O sistema ímanoeim DBcional elevou sua
participação m PIB bl:asileim, em duas décadas, de 6 para 28%,
comprovlllldo o alio 1nct0 obtido~ 1s custas do setor,
· · Fui Ministro da Agricultma. e dunmte o meu ano naquele
cargo distn"bulmos mais de US$18 bilhões para cust<ar a produção
- mais de US$ 18 bilhões! -, e prepallliDOO uma safm, que o Sr.
Iris R=de colheu, que, para a época, foi coasidecKia uma safm

recorde.
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9 • Desestimulo à pesquisa agropecuária para o aumento da
produtividade;
10 • Dm:ciooamento do Pais à ecooomia global de mercado sem assegurar ao setor primário nacioDal condições de neceSsária capitafuação e competitividade.
fi· Efdtos do Endividamento Agricola
1 - SUcateamento de- parque de I!Wjuin.as agrícolas de Rio
Grande do sw,
'
O Rir. GraDde do Sul era o campeão brasileiro de percen·
tua! de IIJJI0''nário ag!icola. O maquinário ag!icola com relação ao
axroz produzído no Rio Grande do Sul era tecnicam.ente o melhor
do mundo. A produção de atroz inigsdo no Rio <mnde do Sul.
quanto à capacidade técnú:a, à produtividade e à qualidade, era a
melhor do mUDdo. É uma economia que estJi implodindo; estão
quebpmdo aos borbotões
2 • Desestímalo metodológico e tecnológico à produção
prim!ria;
3 • Mínima expansão da lavom:a sul-rio-gmndense por não
mais oonfigumr atividade econômica C<llllpei1Sa16ria;
4- TransfOIÔllcia de capital do setor ag!icola para o fiDan.
ceiro (capital improdutivo por natuieza);
O Ministro Panlo Brossard escreveu um artigo deamático,
oode diz que está CXllllp!etamente impossiveL com esses juros. obter produtos rentáveis de produção natural. Com esses juros, s6 dá
para produzir aquilo como maconha oo coisa que o valha. Apenas
certos produtos crimiDosos podem ser produzidos pagando _esses
juros, ponJUe os juros matam a produção.
.
O Ministro Brossanl, produtor e jurista com sua aulo!i<la-

O Sr. Femando Hemique Cardoso estJi colhendo uma safm
recorde. plantada no am passado. e estJi em véspera de plantar
uma safra que vai dar um dr.nnático IUUltado DO ano que vem.
Mas. Sr. ~ a pan;cipaçiio, oo Pm, do setor financeiro, em duas dkadas, aumentar de 6 para 28% ~ uma grosseria.
E nessas duas d&:adas o Brasil pasaa a ser o campeão mundial da
diferença de !"nda, dos desn!veis sociais. o campeão mundial de
peroentual de pessoas que """'"m de fomo e que pasaam foíne.
Senl que o Sr. Fernando Henrique Cmloso, que o sociólogo Femando Hemique Cardoso não está notando isso?
CootimJo. citar .. c:ausas do endividammtoda agricu1tma:
3 • Renegociações oontmmals CXlOl os bancos altamente
onerosas para o setor agricola (opeiações "mata-mata''). segundo
reooohecimento do próprio Plesidente do Banco do Bmsil S.A.;
4 - Descumprimento da Lei n• 4.829/65; do Decreto-Lei n•
167167, das Leis n"s 8171/9le8174191e daConstilllição Fedeml,
mediallle portarias. I"gn!amentos, etc., do BACEN e do CMN;
5- Dist<lrções, ilegalidades e fiaudesJ?""icodas pelos bancos
cootrao sdo<, demmciadas pela Cl'Ml do CoogreSso NacioDal;
6 - Os efeitos dos planos econômi<:os in.•lituídos pelo Govemos da Ullião, desde 1986-87, especialmente ''Plano Vedo",
''Plano Col!or e PiaDo Collor 11'~
7 -Preços mlnimos oficlals sem garu>tia de mercado (defa. sados em virtude de importações de produtos subsidiados na sua
origem);
Foi citado aqui boje, pelo Senado< Esperidião Amin, o
problema do trigo. Estávamos produzindo 6 milhões de.toneladas
de trigo e importávamos 2 milhões. Hoje, vamos produzir menos
de 2 milhões, e importar 6. Desestimulamos a produçio do trigo
DBcional po<qUe em muilo melhor importar o trigo estrangeiro, que
era mais bamto. Vamos importar o trigo <:"trangeiro bem mais caro
do que pagariamos pelo trigo nacional! E uma m..pon.abilidade,
não há setiedade em tomo disse.
8 • Falta de recursos aos agentes financeiros para . _ g o

r•

na agropecoária mediante fmanciamentos compadveis;:

.Jle, publicou uma matéria que circula por todo o Rio GruÍde do
Sul, da qual peço a ttanscrição !lOS Anais, porque é uma demooslr.lção da gravidade e da setiedade das horas que estamos vivendo.
Diz Brossard: ''Só a )!tOdução illcita - e não é qualquer rroduçio ilícita - que pode ser feita com os juros que aí estão".
Então, entende-se essa plantação de IIWXlllba e mdo o mais
que aparace por Pemambuco afora.
·O Sr. Antooio Carlos Valadares. Permite-me V. Ex' um
aparte?
..
.

O SR. PEDRO SIMON· Pois Dilo.
O Sr. Antooio CariO. Valadares • V. Ex' está trazendo ao
conhecimento da Casa dados ilrefutáveis que demonstram que apol!tica de flexibilização implantada pelo Govemo não está surtindo os efeitos que foram amplamente divulgados pelos seus asse:;.
sot<S, uma vez que é o próprio Rio GraDde do·SUL um Estado de
tradição ag!icola, que estJi sofrendo, ao lado de todo o Tenit6rio
Nacional, as conseqilências de uma politica -poço af'=- desastrosa que está sendo implantada oo campo. Esta semana li um artigo muito interessante do Jomalista Sebastião Néri. Este jomalista,

caohecido em todo o Pals pela sua competência e pelas análises
profundas que faz da !<Oblemática nacional, lembrou que, apesar
da dantesca situação que viveu a A Jeznanha logo após a Segunda
Guena Mimdial, com o pals dividido e amsado, conseguiu sobmpujar as suas dificuldades e alcançar um nível de desenvolvimento
com uma rapidez incrlveL Isso porque o pals levou a sério duas
questões que fonun fundamentais para sua :recoperação econôm.ica. A primeimdelas foi o apoio àagri<:ulllml, nãos6paraproduzir
para o seu metcado interno, que passava fome naqueles momentos
drunátioos após a Segunda Guemt Mundial, mas taml>&n como
instrumenlo de exportação e economia de divisas para aquele
grande pais. O segundo ponto foi uma refonna tn"butária consistente que "pudesse dividir com a aa-ecadação o bolo tn"butário e a
riqueza produzida. No Brasil. lamentavelmente. a economia não
sofre um impacto positivo com o apoio substancial à agriculblra e
a reforma tn"butária, a meu ver, está cambiante no llmbito do (lo.
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vemo, já que a equipe económica pensa de duas fOIJD&S. Uma parcela acha que deve haver uma miDi-mO<I!IIlln"butúia e ootra acha
que deve haver uma reforma mais pofunda. De modo que quero
felicitar V. Ex• por lembrar que a agricullma uo Bmsil está soliendo essas dificuldades momentâneas. Quero crer que o Bmsil, se o
B:msil seguir o exemplo da Alemanha . $o Brasil, graças a Deus,
não sofreu o'que passoo a Alemauha, com a !ma completamente
IIIIIISada pela guem -, o nosso País tem plenas condições de, aplicando uma boa poi!tica no campo e implantando uma moana tributúia que possa equilibrar o <>tçammto, dar ao País um desenvolvimento equânime pam todos. Muito ob!:igado.
O SR. PEDRO SIMON - Agmdeço o aparte de V. Ex•.
Também li o artigo do gnmde jomalista Sebutiio Néri e integrome totalmente ao seu pensamento.
Não tivemos a gu=a, não ficamos desllUldos como a Alemanha, mas, na venlade, deveríamos ter uma economia ele guena.
poxque, nem depois de destm!da, a Alemanha teve 30 milhõo:s de

habitantes passando f~ e n6s temos.
· · A rigor, dev~ ter um plano semelbiQlte ao Plano
Marshall, um plano fundamental e btsico destinado a produzir comida pam esses 30 milhões que passam fome.
Como seaia 1xm se a preocupação que oGovemo tem. com a
produção de OlllaD6vel pOpular, com o fato de as pesaoos nio cota<=
~·indo adquiri-lo. dimillllindo seu poço oo famldo importações, também~ cx:mrelaçio à produção dealimemo.
Pmloe-me o Senhor Femando Henrique Cardoso, mas não
o entendo.Tenho muito earinho por Sua Excelência, dei-lhe meu

voto, é meu amigo, mas não entendo um sociólogo sentado na cadeim da Presidência da Repóbliea que não tellha cano ptimeim
meta resolver o problema dos 30 milhões de brasileiros que passam fcme. Esses 30 milhões de lrasileiroo que passam ~ome para
mim é mais urgente do que o problema da PEIROBRAS, que é
importante mas não tão mgellte, cu do que o problema da privatização da telefonia, que é importante mas não é tão mais mgente.
EU vÇnesses seis meses, muita aç!io da esposa do Presidente. Mas
é aquilo que eu disse: parece-me que o Plesidente dividiu - o social fiCa com a ximDler dele e o zesto fica cem ele. Pelo amcr de
Deus! Um homem com o gabarito, com a competência e seriedade
do Senhor Femando Henrique Cmdoso não entender que este é o
aspecto mais sério e mais Urgente ~ seu Govemo. Ati. entendo a
tese. Ali&;, a aigUmentação 'é razoável e inteligente: o Governo

não pode cuidar s6 de resolver o probloma dos;!() milhões que esparque faz caridade mas Dio resolve o probioma da economia. A economia tem que crescer pam que se ~a
dinbeiro para pagar os 30 milhões que pas...,D fome e nio tém dinheiro. & conoonlo. Mas estou vendo o Govemo tentando algumas medidas em teimos de faze< = r a ecOnomia e nenhuma
em termos de resolver o problema dos 30 milhões. E não estou me
referindo à caridade de dar, mas de garantir condições de produzir.
A verdade é que, se déssemos mil d61a!es por mês pam que os 30
milbões de bnsileiroo que passam fome tivessem dinbeiro para
comprar, faltaria oomida, pa<qne nio estamos produzindo. Estamos despreparados pam produzir.
Quero dizer que este pronunciamento é um manüesto da
Bancada dos partidos do Rio Glande do Sul ao Governador Anlônio Britto. Eu e o Senador José Fogaça, jlntos, debatemos e analisamos ontem essa matéria9 a import.âDcia da ccooomia do Rio
Gnnde do Su~ inclusive, a Senadom Em!Iia Fernandes e eu fizemos o mesmo. E creio que falo em D.OIIle de ambos, ao tmzeJmos a
debate no Senado um documento da Assembléia Legislativa do
Rio Gnnde do Su~ endereçado ao Governador do merido Estado.
O Sr. Eduardo Sup6cy - Permite-ine V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Com prazer, nobre Senador.
tão passando fome,
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O Sr. Eduardo Supticy - Senador Pedro Simon, eu gostaria de COD.COidar cc:m o alerta qoe V. Ex• mtera ao Presidente Fernando Henriqu~ sobre a impottjncia de se dar prioridade
ao combate à miséria. E necessário que o Govemo encontre uma
solução pam o problema dos 30 milbões de bmsileiroo - se não
mais • que boje estão em condições de indigência no Pals. Ao
mesmo tempo, quero ~iterar o apoio a V. Ex·~ ao alertar para os
gmves problemas da agricullma e dos setores da economia. A
agri<:ultma, o selar do trigo, o ta.til, o de calçados, o de lllllope-

ças...
O SR. PEDRO SIMON - Praticamente tudo que o Rio
Grande do Sul produz.
O setor calçadista do Rio Grande do Sul está nwna situação dramática. Não é diferellle a simação do setor de autopeças segundo maior produtor bruileiro. O setor de maquinário agricola
está praticamente sem solução, bem como o setor de produção de
m6veis. O setor de viDhos não sabe o que vai acontecer.
O Govemadar Ant&io · Britto eslá fazendo um trabalho
fantástico e está oonseguindo - diga-se de passagem- grandes realizações nos seus 6 meses de Govemo. Mas. na verda.de. S. Ex•
nio tem condições de solucionar os problomas porque não lhe
cabO dar resposta a essas crises que estão se fOIIIIalldo, praticameme em bolsões, e que e.ovolvem quase todo o Estado.
Achei interessante a coincidência, porque V. Ex• citou o
setor de calçados, que é do Rio Gmnde do Sul; faloo no setor de
llUtcpeÇaS e agricultum, que também 'são do Rio Gtande do SuL
Lamentavelmente, meu Estado vem pagando um preço
muito aho emrelaçio a essa matéria.
_
O Sr. Eduardo Sup6cy - Ainda anteontem, 10 mil IIllhaJhadores da indústria de autopeças, os metalúrgicos da Grande São
Paulo, do ABC, estivezam penmte o edificio do Ministério da Fazenda, alertando para os riscos de extraordinário desemprego no
selar. Ainda nesta manhã, um pcuco mais adiante, quero I<>gimru:
uma manifestaçio que está ocon-endo agem, na cidade de Americ;,ana. Euoontram-se naquela cidade diversos Parlamentares, o Prefeito da I<>giio, justamente depois de uma visita que realizmm a diversas fáilric:as focbadas naquela ciQade tio impa;tante. A manüestaçiio 1em como objetivo semibilizar as 8DIOridades pam o problema da
=essão, do desempo:ego, que se está agravando. o Govemo jllOCisa
estar atemo, ponJUC, na medida em que a taxa de iniiação é um pooco •
maiocdo que nas meses anloriores, é preciso examinar se a medida de
"""""çlio tio significativa da p;odução, através das altas de jnos,
nio está agora poepdicando o seu objetivo, que é o a:mbate à inflação. Na medida em que a oferta de bens não cresce, seja na agria!lluno, seja nco demais setores produtivos, estaremoo com difialidades
pam os objelivos Illllices de aescer com estabilidade de preços e com
melhoda da dislril:uiçiio de renda.

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado.
Os efeitos do.endividamento agricola, dizem os Deputados

Estaduais: sucateamento de máquinas agrícolas do Rio Grande do
Sul; desest!nmlo metodol.6gico e tecnol6gico da produção ptimária; miDima expansão da lavoora; tr.msferéncia de capital agricola
pam o filw>ceiro; desemprego e exodo rural, agmvando mlcleos
de densidade urbana: falta de competitividade da produção ptimária nacional na economia de livre mercado, em IllZio do alto custo
da produção DBciooai; impoitaçio crescente de grilos e came pam
a alimentaç!io dos lrasileiroo mm cresceDie progresso, desequilibmndo a conta = t e de importação e exportação do País; destruição da profissionalização do produtor primário sul-riD-gGill·
denso; tr.msformaç!io do Bmsil num gGillde importador de alimentos. fadado a ser um dos maiores importadores do mundo. com a
institucionalização de uma defmitiva dependência ecooômica de
países desenvolvidos nesse setOl".
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Solução para o endividamento aglicola:
Providências imediatas: cumprimento, por parle do Governo Fedelal. das con<:luslies e recomendações da Comissão Parlamen!Jir de fnquérito que investigou o endividamento aglioola.Providências medlatas: caract<rizar a produção dos alimentos como um segmento estratégico para o desenvolvimento nacio-nal. "'ll"njzando politicamente planos aglioolas decenajs, no múrl-

mo alocando reaJDOS para Ímanciamento com.patfvel com a nablreza do se<or produtivo, ,.dnVndo a tributação incidente sobre a
agricultura.
O Sr. Vilson Kle!nüblng • Permite-mo V. Ex' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo um aparte ao nobre
Senador Vtlson Klemübfug oom o maior pra=.
O Sr. Vüson Kleinübing - Eu gostaria de fazer algumas
obseiVações, principalmente oomo Vke-Uder do Governo, na
questão da visão que o Preridente Fernando Henrique Cardoso
está tendo do Brasil de hoje. Todos queriam o oontrole da mtlação, porque era o imposto mJris terrlvel solne a população mJris
pobre. Agora, vejam<> que-,está aoontecendo no Braliil: fuj Seerelfu:io da Agricullllm de Santa Calarina e, na época. todos <liziam
que precisávamos produm para acabar com a fome do País. O
BrasilllllD.ci produziu tanto quanto agora; o Brasil nunca teve um
estoque tão grande de alimentos como hoje - 20 milhões de toneJailas· de alimentos estocados. E há brasileD:os passando fome Dão
por falta ·de produção de alimentos, mas por falta de salãrio para
comprá-los. Ainda esta semana.. os senhotes devem ter visto, na
televisão, um agricuhor passando o tmtor cm cima da plantação
de couve e de oulrOS produtos, porque não valia a pena levar pam
a cidade o produto por estar muito barato. A comida nunca esteve
tão barata como está hoje e há pessoas passando fome. Então, um
problema é produzir; outro é fazer com que uma parle da população tenha renda, talvez a renda múrlma tão defencfida pelo Senador Eduardo Suplicy, para oomprar o alimento. Em relaçio il
agricultura, quero cfizer o seguinte: há aspectos muito bons, mas
há cada absutdo! Como V. Ex' sabe, fui Governador de Santa Catarina. mas sou gaúcho; conheço o produtor gaúcho e já o v; fazendo muita festa no Hotel Plaza, em Nova Yorl<. E. agora, ele
está precisando de dinheD:o. Conheço um produtor que dá a
maior feSta de revanon de Ponta dei Leste. e agora deve estar
precisando de cfinhejro,
O SR. PEDRO SIMON - Não está!
O Sr. Vüson Kle!nübmg - Esse talvez Jlio esteja.
O SR.. PEDRO SIMON - Ele está muito bem. Es~ importando da Chma e ganhando mJris do que gachava antes. A festa do ano que vem será maior que a do ano,pã:ssado!
O Sr. Vüson Klelnübmg- Um dos problemas do Brasil é
não poupar, Dão guardar para a época das vacas magras.
O SR. PEDRO SIMON - Devem fazer oomo os banqueiros: vão guazdando, vão guazdando, e sempre têm.
O Sr. Vüson Kle!nübmg- Por último, vou falar nos banqueiros para me referir ao nosso querido Estado do Rio Gr.mde
do Sul: autorizamo-lhe - nós, aqu;, no Senado da República - a
emissão de maís de RS 1.9 bilhão de titulos públicos nos últimos
12 meses. para pagar mais juros para quem não produz nada. En
cfisse que, quando se falasse em juros nesta casa, eu responderia:
a culpa é nossa. eu- controlamos a farra fmanceira deste País, ou
vou a Santa Catarina cfizer para a Artex, para companhja Hering.
para tecelagem Kllebnrich. para a Percfigão. para a Ceva!, JlOill a
Sacfia que parem de produrir; voo cfizer que façam banco, que é
muito melhor. E o Senado sempre vai autorizar que a dívida seja
cada vez maior, e o povo vai pagar os juros aos bancos pam que
eles funcionem.. Essa era a obsetVação que eu queria fazer, meu
querido amigo e Senador.
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O SR. PEDRO SIMON - É inte:ressan!e a análise de V.
;Ex'", meu preudo Senador, muito intetessante..
V. Ex'" se rebela- e acho que está certo- com o fato de renovam>os autorização para os Estados pagm:em jums aos bancos.
V. Ex" responsabiliza o Senado: esta Casa é responsável, porque
está renovando a autorização para os Estados aumentarem as dividas. Mas o Senado também é responsável pelo fato de de;xar os
bancos cobrarem juro de agjota, e o SeDado não faz ll3da. Na verdade, somos responsáveis. O.s. pobres dia.bos: dos govemos estadurus não podem fazer ll3da. E a rolagem da divida. o pnSprio Governo Federal rola a sua divida naqueles tltulos, naqueles jums.
Modéstia à parte, tenho um projeto de lei rimples, que se xefere a

esse liSSUIIUl.
Acho a coisa mais fantástiea o Presjdente do Banco Ceniial
estar nos jqmaís de hoje cfiundo que é contta o imposto solne o
cheque, porque vai causar mllação. Está aquj. nos jomajs: ele cfiz
que vai aumentar a mllação. O Sr. Presroente do Banco Ceniial é
contra o imposto de 0,25% porque vai aumentar a mflação. mas

não<liznadasobreosjm:>sde 16,18% emrelaçãoilmflação.
O Sr. Vilson Kleinübing -V. Ex' tem toda a razão. ·
O SR. PEDRO SIMON • Quer <fizer, com relação a 16,
18% de jm:>s, o Prerideme do Banoo CenlJ:al não abre a boca, mas
tem a cotagem de ir CODb:a o Ministro Adib Jatene no que se refere
à voha do IPMF. E se o Preridente da República cfisse que era favOlivel, o Preridente do Banoo Ceniial deveria ter ficado. qujeto.
Ao Invés cfisso, foi aos _jomajs - repjto - e cfisse que era COD!Iário
porque causaria o aumento da inflação. Agora, o que faz o P,.,;.
dente do Banoo Central pam haíxaros juros de 16, 18%? ,·
,
Sr. Presidente, modéstia à parte, tenho um projeto de Jej
que cfispõe sobre esse tema. Se as altas taxas de }m:ls sáo necessárias, porque. caso COIIl:núio, explode o consumo e vai a inflação
para a lua, como <liz o Senador de Santa Catarina - e com IUão,
porque o nosso maior adversário se chama inflação -, então por
que esses 18% de jJros tém que D: para os bancos? Qual é a taZão?
Em qualquer modelo económjco, desde que me COllheço por gente
-eu era guri. na Faculdade de J);rejto, e já ouv;. -. o heno era um
s6: juros, juros.
. _"·
.
Eu já vi aglicultor, como cfiz V. Ex', pa- cima, no Plau.
em Nova Iorque; já vi agricultor mm>c;mdo os cabelos, dando tiro
na cabeça, porque se liqüidou. Já vi homem em simação superior,o Dr. Gellllio Vmgas, que se sujcidou. Já vi empresário. empresaa Mesbla, por exemplo - pecfindo concor;data ~e Dão tem condições de pagar os juros. A Mesbla, uma eiDjl«sa tradicional, pecfiu concordata. O Bradesco rez;- calote recorde. E por que o
Brndesco registra calote reoorde? Potque Dão estão pagando. porque não podem pagar as taxas de juros que estão aí.
Vejo, Sr. Preridente, essa matéria importante. sendo publicada, a carta do IBRE:

Duas afJIID.aÇ&s coosensnais atualmente na economia brasileim: a) as taxas reais de juros. cu seja. o componente acima d2
inflação das taxas nominais de juros estl!o exageradamente, escandalosamente altas, tanto para os depositaDles e investidoJ:es quantc
para os tomadores de credito. b) tais taxas de jlros, por desestimula!em fortemente o investimento produtivo, são incanpadvei:
can a rotomada do crescimento econômico, numa perspectiva do
mécfio e Joogo prs>o.
A tabela anexa üustra as afu-mações: na média dos cin<x
primeD:os meses de 95, a taxa real de jJros do overnlght, que dá<
pjso de captação baDcãria do Brasil, alcançou 28% ao ano. o qu
significou, pam nós, uma triste p:imcira colocação no recO<d
mundjai da usura.
Quer dizer. nós, que temos o maiOl" índice de pessoaS DlOl
rendo de fome; nós, que temos o maior índice de cfistribuição D:
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Fiz dois graodes congressos; andei por todo o BrasiL Nos
reunimos na Amazônia, no Cenlro-Oeste, no SuL no Nordeste e fizemoS gmndes debates com a participação de produtores e trabalhadores. E, como fruto disso, fizemos um grande congresso em
Brasília. Tenho a publicação desse esboço, do qual mandarei uma
cópia a V. Ea'- Ali:.., que propúnhamos era uma política agricola
para o Brasil. Para quê?
Olega a ser dramático veunos que cada um daqueles cam.iniiODeiros que aqui vieram tem uma tese diferente, porque cada
um tem um problema diferente. Querer colocar o pequeno e o médio produtor junto com o graode produtor, querer compar.u- o que
planta feijão com os usineirós do Nordeste é um absunlo! Mas
cabe ao Governo estabelecer uma política adequada e racional a
cada um desses setores. O Governo não a tem. Foi infeliz o Presidente Fernando Henrique Cardoso ao dizer: ''Não. aos caloteiros,
tinham lógica. Realmente. ela tinha que ser extinta. O que e~ a não! Deve-se fazer a distinção entte aquele que é caloteiro e o que
conta-movimento? A agricultura tinha uma conta no Banco do não o é; quem está dando calote e quem não está.. Portanto, o GoBrasil: quando entrava o dinheiro, colocava-se nesta conta; verno tem a obrigação de fazer~ tem a :respcmsabilidade de faquanQo se retirava.. saía dela. Na hora de pedir Çlinheiro em- zer e de dar resposta concreta com. relação a isso. É inadmissív Jl
prestado. todos pegavam dmheiro pela conta do Banco do Bm- que o Govemo não tenha nenhuma política agdcola. O que é mais
sil e destinavam à agricultura. Na hora de pagar. pagavam.. Nin- grave: vém os agricultores, falam com o Seuhor Presidente. o se-·
guém sabia quanto dava isso. Era uma absurdo! Tmha que se Dhor.Pl:esidente dá a ordem, sai a .onlem. e a burocracia do Banco
eilCOD1I3ruma solução.
do Bmsil não a cumpre. Isso é horrível, porque o Presidente da
· . Votei contra, dizendo o seguinte: quero votar a favor da ex- República fala e, mais do que Sua Excelência, vale o que cüz o
tinção da .conta-movimento quando já soober qual sexá a aher- Presidente do Banco Central; mais do que o Presideme do Baoco
nativa, qual sexá o sucedâueo. Não posso é extinguir a conta-movi- ~na hora 11H"? vale a fala de um gerente lá do interior-que a
mento e de repente ficar a agriculturn. no vazio. dependendo de or- exemta ou não.
·
çamento. E foi o que aconteceu. Não me arrependo de ter votado
O Sr. Sebastião Rocha- Permite-me V. Ex'um aparte'!
contia a extinção da conta-movimento do Banco do Brasil- o úniO SR. PEDRO SIMON -Comomaiorprazer.
co voto -, em virtude do que está. acontecendo. Fui o último MinisO Sr. Sebastião RoclJa - Nobre Senador Pedro Simcn,
troque teve a conta-movimento: eram US$19 bilhões. Hoje? nem quero Cll.IDfrlmentar V. Ex• pela fcmna. contundente com que deos US$5 bilhões que se falou emdarf0!3Dl dados até agora.
nuncia a faha de investimento e a faha de preocupação do GoverEssa questão da agtimltnrn em meu Estado é séria. Sr. Presi- no Federal com o setor produtivo do País. ao mesmo tempo em
dente. Ora. boje o que tem de gaúchos e brnsileiros COIIqlCtlldo leD:3s que faz um apelo>Veemente ao Presidente da República, Fernando
na Argentina e no Uruguai é impressiooallle O cidadão que sai de Hemique Cardoso, no sentido de Sua Excelência retomar às suas
Uruguaiana, attavessa a ponte e vai pam o lado de lá, pua Cocientes, teses de combate às desigualdades sociais. abordando também oupaga pelo bectaie de ten-a 15% do que paga em Uruguaiana. Está va- tros assuntos da área econômico, ccmo a elevãção exagerada dos .
lendo 15%!. É mna questão raciooal. Qual é o cidadão que vai apli<:ar juros. Ontem, aqui em Plenário, ooloquei uma preocupação que
no Rio Grande do Sul. em Santa Catarina, se ele pode. aü do seu lado, tenho, e a mantenho~ e que c'ada vez se toma mais forte, de como
compi3rteira por 15% do valor que compct no Brasil?
compatibilizar o combate à inflação com a mellioria da condição •
Aliás? ontem,
not-iciário ·de televisão 'me chamava a de vida do povo brasileiro. Quanto tempo levará o Bmsil para cheatenção - isso nunca tinha me passado pela cabeça - que em São gar a uma estabilidade econ:ômica, gar.m.tindç> um avanço na conPaulo? cujas tei:ras são ricas e fartas e produtivas, as teiras estão quista da justiça social? Já que essa era uma p:oocupaçlio fundasendo vendidas por menos da metade do preço, pcx causa do de- mental do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que a expressestÍmulo existente na produção.
sai em vários dos seus discursos no começo do seu Govemo. Pa~
O Presidente da República tem um Sítio, pequeno, singelo, rece-me que Sua Excelência abandonou de vez essa tese. Porque,
que produz soja. E, quando os agricultores foram falar com Sua ao mesmo tempo em que vemos o Govemo totalmente fJXado na
Excelência., Sua Excelência disse aos produtores que não conse- idéia do combate à inflação, no sentido de modemizar a economia
guiu produzir o suf'Iciente para pagar o ..que inVestiu, e o que pro- do País~ não vemos nerihuma ação concreta do Govemo na área
duziu não dar.l para pagar suas cootas. E. claro que o Presidente da sociaL Então, associo-me a V. Ex.. no que diz respeito a essas
República tem outras foDtes ·de _renda, mas os seus colegas que preocupações. ~ao sou economista e, logicamente, abordo superproduzem soja não as têm!
ficia1mente essas questões ecoD.Ômicas~ mas, fico me perguntaDdo
Concordo com V. Er? Sr. Presidente, não creia que eu não quando teremos uma equipe econômica que possa. de fato, garanpensu igual. Também fui Govemador do Rio Grande do SuL fui tir aquilo que o povo brasileiro quer? O povo brasileiro quer a inMinistro da Agricultuta e sei que há pessoas que. na hora de ga- flação baixa, todos queremos; esram~ satisfeitos com o combale ã
nhar. garibam. fazem festa. aplicam o dinheiro e compr.un auto- inflação, mas, será que os resultados do combate à inflação são os
móvel último tipo. Quer dizer, privatizam o lucro e socializam o desejados pela própria equipe econômica, pelo próprio Governo?
prejuízo. Mas até a esse respeito, Sr. Presidente. é obrigação do Vi estampada uma matéria na Folha de S. Paulo, no dia 30 de juDho de 1995- V. Ex• abordou rapidamente essa questão. e oportuGoverno encontrar uma saída, inclusive para fazer as distinções.
Modéstia à parte, eu, quando Ministro da Agricultura, pu-· namente farei um pro.mmciamento a respeito desse assunto - • cuja
bliquei um esboço de uma política agó.cola e alimentar de distri- manchete é: ''Equipe econômica quer cobrar por saúde". Então, ao
buição da produção. Diz bem V. Ea~ uma coisa é produzir, ootra é mesmo tempo em que a equipe econômica contesta a implantação
do Imposto sobre Movimentação Fmanceira p3ra o setor de saúde,
a comida chegar à mesa do txabalhador.
justa da riqueza, temos bancos cobrando o índice mais alto do
mundo. os bancos btasileiros.
O Sr. Vilson Kleütübing - Senador, só uma COireÇão: 9
Banco do Bxasil está cobtando 31,2% na opeiação 63, em dólar. E
mais do que isso até.
O SR. PEDRO SIMON - Aliás, fico penalizado com o
que fizenun com o Banco do BrasiL
·
Participei do Conselho Mooelário, o primeiro depois da ditadura. no Govemo do Presicleme Samey, C<liDO MirJimu da Agricullura. e votei contta a e.<tinção da cxmta-movimento do Baoco do BniSil.
O Presidente do Banco do Brasil, à época, Dr. Calazans,
que em radicalmente contra, teve que votar a favor, pa:que tiDha
que obedecer à oriemação, à detemlinaçãodo MiDislro da Fa=da.
Os argumentos a favor da extinção da conta-movimento

eu
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defende a cobnnça de quem não pode pagar? Quer clizer, hi uma

cootrovétsia, um equívoco na equipe econômica. Nobre Senadot,
começo a ÍJ<:ar cada vez mais desctente quanto à possibilidade de
compaubili= o combate à inflação com a justiça sociaL Muito
obrigado.

O SR. PEDRO SIMON -Lamentavelmente V. Ex• abordou um setor do Govemo que defende • tese de que olhar para o
social de uma maneira caritativa não resolve.. Temos que resolver
a questão da economia do País. E um dos equívocos que se tem
neste Pais é o de termos posto na Cons6tuição um artigo que diz
que a saúde é um dJieito do cidadão e um dever do Estado.
Este artigo é o respo!l&ável por toda a crise da saúde, diz a
ma eoonômica, po<que oolocamm na Constituição um artigo que
obriga alocar dinheiro para a saúde e não diz de oode esses
sos devem v:ir.
_
Na vetdade, a Constituição diz CJle a saúde é um.devec do
Estado e um direito do cidadão. Mas isso mudcu muito. Já mencione~ desta tnÕUlJ&. que a Santa Casa. no Rio Grande do Sui, entidade que vivia na. miserla:)otal, pmque atendia a ~ o miserável e não ganhava um centavo sequer por isso, poniue a Previdência não pagava e porque não tinha previdência. hoje, com. a nova
Constituição, atelldc a toda população miserável e o Governo banca. ele dá o dinheiro. Isso eum problema sério para oGovemo.
· · Concordo que os Constituintes cometeram um equívoco ao
criar uma despesa desse tamanho sem pensar na respectiva receita.
Então, agora estamos com duas teses e temos: que sanear a questão. Está ai o problema da saúde. Diz que se tem de pagar hospital
para todos, mesmo que sejam misenive~ e,. mesmo não tendo de
onde vir, o Estado, que nio tem diDheiro, tem de pagar. Assim, temos que mumar dinheiro para pagar. Essa a tese do Ministro
Adib Jatene.
Há. também, essa ootra tese, que V. &• acaba de ler, que
propõe a mudança da Constituição.
Existe uma emenda que diz: "A saúde é um direito do cidadão e um dev.er do Estado, na f0llll3. da lei". Essa expressão 11na
foana da lei" dirá que a obrigaçJio do Estado estará. limitada: a ver~
bas orçamentárias. E que lllO!l'a o restoEssa tese que V. Ex• acabou de ler é o pensanvmto de uma
área ecouômica do Govemo, que considera uma besteira o que es-

=-

tamos dizendo.

Há quem pense no dia:a-<lia dÕsses triDta milhões de peosoas.
em lã= caridade. como po< exemplo, esse J>rosrnma Coaamidade
Solidãria, sobre o qual se fala tiopooco. Mas isso nãoteSOlve.
Precisamos fazer o Brasil crescer, produzir, desenvolver-se
e avançar, parque crescendo, 8llllleiltan.~ ·sua economia, essas
pessoas serão naturãlmente absorvidas pelo mercado de IX3baibo.
ProvaveJmente levaremos de dez a ê:prinze anos pata
crescer. Nesse período, alguns milhões moaerão, mas isso faz

parte <19 processo.
E drunálioo esse peusamento, mas DD Bzasil é reaL
Concordo que não· podemos pensar apenas nos 30 milhões,
apenas no sociaL N"ao estoo aqui para clizer isso, não venho à tribuna pam clizer que o Governo do SeDhor Fernando Henrique tem
que olhar para o social, e que o resto vem depois. Não. Tem que
olhar para o desenvolvimento, para o crescimento, pam o progresso, mas também para o social.
O SR. PRESIDENTE (VJison KJeimlbing) - Nobre Senador Pedro Simon, a Presidência lembxa a V. &• que o seu tempo
está esgotado.
O SR. PEDRO SIMON - Já estoo encemndo, Sr. I'Iesidente.
Mas tem que cuidar dos dois ângulos. Crescer, progredir,
desenvolver deve ser a responsabilidad do Presidente Fernando
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Henrique Ondoso; desenvolver o Pais. aumentar a sua produção,
aumentar a sua econ~ deve ser responsabilidade do Presidente
F<mando Hemique. E como diz V. Ex•, Sr. P.residcnte: "- E o
maior inimigo é a inflaçio". Assim como demlbar a infla.çioé responsabilidade do Senhor Presidente Fernando Henrique. os lrinta
milhões que passam fome também o são. E pedir que esses lrinta
milhões ainda esperem! Na época do governo da revolução esse
mlmero em bem menor, quande diziam: ''Vamos espen1r o bolo
crescer, para todo IIJJllldo oomec". E lá se vio 20 anos que eles estio espenmdo. Há 20 anos, tinhamos oito ou sete milhões que pas-

savam fome; hoje, são t:tinta milbões..
Presto a minha solidariedade ao Govemo do Rio Gnmde
do Sul. ao meu querido atuigo, o Govemador Antônio Britto. Com
credibilidade, S. Ex• vem conseguindo gtandes vitórias no Governo do Estado, realizações dif"lCeis, algumas que estavam espetando
um tempo enmme, como a dupli<:ação do pólo petroquítuioo,
como o Projeto Pro-Guaiba, projetos ilnportames que S. Es• está
desenvolvendo. Mas aci«iito que o Governador Ant&io Britto,
amigo pessoal, e que tem tido um carinho e um atendimento que
recooheço muito prolimdo do l'mident<o da República, haverá de,
com esse documento que S. Ex•ncebe de toda a Assembléia Legislativa do Rio <mnde do Su~ mostrar e orientar ao Presidente da
Rer<\blica o significado de teruma política agrlcola. de não ficar à
espeta dos acontecimentos. É que agom já eotão nWciando que os
prefeitos do Brasil vêm aqui - são em mímero de dois miL Na verdade, isso vai acon.tecer e eles voltam e não acontece nada.
No momento em que o Govemo sentasse e dissesse. õ seu
plano, nós saberlamos que seria isso aqui e não se fala mais. Mas
_901n0 o Govemo não faz, e o que anuncia. não cumpre. tem qUereceber os 11caminhooaços" e agora são os ''piefeitaços11, e as coisas
CQ].timJam

desse jeito.

T.ago o meu apelo ao SeDhcc Piesidente, que da mais força
a esse setor. Sei que é dificil a posição do Ministro da Agricultma,
poxque geralmente a área da Fazenda é muito suscept!vel ao setor

industriaL
É a coisa mais Ílllpressionante. Nunca me esqueci daquelas
reuniões de Conselho ~ •. as reuniões do DIP - Departamento Il:!tet-tuinisterial de Preços -em que se fixavam os preços. O
Müiistério da Agricultura tiiiha um representante. Lá pelas tantas,
dei uma det<>rminação ao meu ,._..,..., no Ministério da·
Agricullnra. no DIP, onde eu disse que qualquer produto que tivesse interfetência na a~ltuta s6 deixasse aumentar o mesmo
percentual que déssemos para o aumento dos preços mínimos
Quer clizer, trat<r, maquinário agócoia, adubo, calcário etc; se assim não oc:on-er, peça visto. Aumento de quanto? Vamos dar aumento de tanto. Não. Se o aumento para o p:oduto agricola foc de
23%, não vamos dar 60% para o tmtor. Vamos dar também 23%.
E c o - o s a pedir vista. Nunca me esqueço disso. Parecia que
tinha havido uma tellolução no Btasil; cheguei a receber, em questão de dois dias, cinco telefonemas do I'Iesidente José Sarney, uns
vinte do Ministro Diison Funaro. Parecia que São Panlo ia quebmr. que as indústrias iam explodir poxque eu tinha apenas pedido

vista e Dão tinha votado imediatamente os amnentos confcmne eles
tinham pedido.
Pen:ebo, Sr. Presidente, que a área econôtuica. a área financeira, Conselho Monetário Naciooal. Ministro da F=da. Ministro da Indústria e Comércio, Ministro do Planejamento são fan-

tasticamente suscetíveis quando se trata de um projeto que envolva
interesse da área industrial; mas são de uma frieza. de uma I3ÍVa e
de uma an1ipa6a fantástica aos projetos que se referem ii área da
agricultura. o que é uma pena.
Avalio, entretanto, que o juiz disso possa ser o Prcsideme
Fernando Henrique Cm:doso, que, por ser sociólogo e conhecedor

Agosto de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

da matéria, ficaria como um balizada entre a áreà da agriculturn e
a área financeira, pan COOll"'tibili= a importância da ·área económica com a sensibilidade social que é preciso ter coni relação à
agricultam~

Muito obrigado.
DOcrJMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO:
A CRlSE DA AGRICULTURA

PauloBrossard*

Afmal aconteceu o que titlba de acom.ecer. Era inevitáveL E
foi bom que acontecesse. porque agora os govemantes terão que
abrir os olhos pau. a realidade que eles não quisenun ver a despeito das seotenas de advert&lcias. A agricultur.t rio-grandense, que
foi prospem, está destroçada. Vem sendo saqueada, e o saque chegou a sua mutilação. Se o Rio Grande tivesse sido invadido potestranhos inimigos e taladas as suas lavoums, a situação não .seria
pior. Nem mesmo seria. igual, pois os males teriam a duração de
uma Safra, euquanto os atuàis prolongar-se-ão por müito tempo~ se
é que haverá recomposição. A crise da agric:ultu.ta. projetou sua
sombia sobre a indústria de máquinas e implementas, de fertili-

zantes e defensivos agó~las. particularmente, e o comércio, ob$mellte, sofre os naturais efeitos. O desemprego rural agrava siIlisttainente a harmooia sociaL
Eni meio a esse clescalabro. s6 prospera a usura bancária,
sob o alto pa!rocinio do Banco Central e sob a proficiente amação
do Banco do Brasil, seguido, nalUmlmente, pelos demais bancos;
em outras palavn!s, a usum progride sob o estimulo e a proteção
do Poder Pliblico. Faz algum tempo, vem sendo a única realidade
intocável no Bl3Sil A Igreja. o Exército, a famllia, a Justiça, o
Congresso, o CDSiuo, tudo está sujeito à. erosão em seus valores peculiam;. A usura resiste a mdo e a llldo se sobrepõe. E o que é
mais impressionanre, enC~!JantO a OOIIU.p;:ão, JX'I' exempl~ procura
a sombra e busca ocultar:se, a usma é ostensiva e sobranceU:a., espadanando seas efeitos maléficos por toda a parte.
.
Faz mais de dois anos. a agricultura vem demonstrando o
seu DW1lrio, e quando o Congresso Naciooal, sem.ável à realidade
do país, revogou. a TR. que é o símbolo dourado da usura hanclirla,
ptaticada sob o manto protelar do Bauco Central e do Ministério
da Fazenda, o presidente da ~epública, nada menos do que o presidente da República, vetou a resolução congressua!, ao mesmo
passo em que UlÍia larga p1blicidade oficial foi.emproe!ldida para
fazer crer que os .agricultores não queriam pagar suas dívidas; o
veto. coisr -ara. foi xejeitado, e nem assim o. presidente da República -o• .lgor• a lei. mantida pelo CODgresso; foi preciso que o
fJZ<S>
-...s ente do Senado, José Samey, .decon:ido o p1320

const cL.
Seria incomto dizer-se que essa política malfadada foi inttoduzida pelo amai presidente, mas, infelizmente e desgraçadamente, ele aderiu a ela. ainda· que, uhimamente, tenha falado na
necessidade de baixar juros.
··
Ou muito me eugano, ou o problema da ajticultur.t não é
propriamente dela, mas da economia naci~ brutalmente exploIada pela usura bancária. O que está ocom:ndo com a agricultUia é
que ela, por não ter recunsos suficiemes para defender-se, está sofrendo mais ÜJ.tensamentc os efeitos que atingem todos os segmentos da atividade econômica. Em verdade, não há atividade honesta
que possa suportar os juros coxrentes no B:msil E mesmo a desonesta, não é qualquer uma. É preciso ser muito desonesta e ser
ptaticada com especial competência. Se Dão, nem ela.
O que impressiona, e -de modo muito desfavodveL é que
até agora o govemo não avaliai a gravidade da situação criada
pata a agricultura, que agora chegou ao seu ponto explosivo. A
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marcha a Brasília estava programada há tempos, e ninguém no governo federal foi capaz de tomar uma providência. Em vários lugares do Rio Grande, houve manifestações da maior signifiCação,
e uada foi feito. Descaso totaL Total indiferença. E mais. O minislro da Fazenda foi ao Congp:sso fazer ameaças ArepresentaÇão na-cional. se ela insistisse em fazer rumprir a Constituição. que fJXa
em 12% ao ano o juro e prescreve que ''a cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, punido em todas as
suas modalidades, nos tennos que a lei detenninat', artigo 192. §
3•.
Foi demais o abuso.
• JwU14, a-triifli;ttrtl ú ~·Triln.al F«<urzL

Dun:mte o deiscurso do Sr. Pedro Linor, o Sr.
lAUTO Campos deixa a c:atkira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Vi/son Kkihubing

O SR. PRESIDENTE (V'Ilson Kleinübing) - Conoedo a
palavrn ao nobre Senador Lauro Campos. Mas, como eu tinha feito um aparte- quero até pedir desallpas por uma atimde anti-regimental - par.~b&ls, Senackr Pedro Simoo, por V. Ex' ter votado
contra a queda da conta-movimento do Bauco do Brasil. Naquele
dia o Banco do Brasil deixoo de ser o banco do colono.
O SR- LAVRO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguime
discUJ:so. Sem revisão do or.odor.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esta sexta-feira é um dia que ficar.í marcado de forma indelével na minha memória. Realmente, pa= que hoje o softinha
nascido verde para mim. ao chegar neste Plenário e deparu cçi:n a
efervescência da consciéncia política sadia, com os Iepúdios de
.inúmeros Srs. Senadores dos partidos que apóiam o Govemo, inclusive e em especial. acoimando as práticas de nepotism.o e de
utilização dos cargos públicos, pan que fios pollti= incoofessáveis fossem alcançados.
A mim não interessa se os doze nomes levados a Sua Excel&lcia, o Presiden!e da República, são nomes respaldados por cur·
ri<ulum vitae, por uma experi&lcia e por uma probidade que lhes
facultariam o exercício do cargo. São os próprios doze nomes que
a mim causam espécie.
'·
O meu protesto vai a!ém. São doze nomes levados por um
Senador ao Presidente da República para serem agraciado!; com _
cargus públicos. Posso afrrmar isso com tnmqüilidade, pcmjtle na
minha vida mmca fui nomeado a não ser por concurso público de
provas e títulos; a minha mulher mmca foi ncmeada - num dos
coo.cursos realizados na Cimara dos Deputadas; estava em primeiro htgar e passou em quinto lugar. Com os meus filhos. felizm.ente, a mesma coisa aconteceu. Inchlsive um deles é motorista do
Tribmal de Contas da União, tendo lá ingressado através de concurso concurso público prestado entre 800 candidatos, no qual ficou em primeiro lugar, cargo que exerce com muita dignidade.
Portanto. f:tquei IIDlito satisfeito ao perceber que a inquietude do Senado se manifesta atmvés ~ diversos Senadores no sentido de se tentar colocar coiro a esse processo que é uma hernnça
secular, pemiciosa e degrndante.
Mas existe um aspecto nesse loteamento dos cargos públicos que pa= que não foi levado com a devida caosideração.
Parn núm, muito do que foi dito aqui a respeito do descalabro em
que se encontra a agricultma bmsileim; IIDiito do que foi dito aqui
a :respeito do desemprego que cresce assustadoramente, aproximando-se do nível da Argentina, de 18%; muito do que foi dito
aqui a respeito do sucateamento de diversos setores da indústria
nacional. desde os calçados a autopeças; muito do que foi dito
aqui 3. respeito da "bancocracia" que domina este País. cobrando
os juros que desejam cobrar. demonstra, cabalmente,. que o Plano
Real cumpriu o seu resultado político; elegeu o Presidente da Re-
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pública, a um custo que, para mim. foi o mais elevado que já se
pagou pela eleição de uma pessoa neste Pais: custo social. custo
cambial, custo industrial, custo do desmprego. Esse 6 o resultado
de um plano eleitoral, político, apems revestido ·e mal revestido •
por alguns te<:nOCmtas incooseqüentes com trapos e fan-apos de
cientificísmo. Ciência coisa nenhuma! Economics coisa nenhuma!
Eeonomla politiqueiia, sim! Essa foi a linha que costurou essas
medidas, que s6 poderiam redundar ""'J1Wo que =hmdaram: no
fracasso que já começa. no fracasso que faz com que diversos Senadares comecem a tomar tento, a descoofll!l' dos propósitos desse
Govemo.
Infelizmente, o próprio parecer do eminente Senador Rona1do Cunha Lima já não mais será apresentado e já não mais iJ>.
caporará o processo das refoxmas cxmstilucio!lais. Aquilo que há
de principal nele, que é a salvaguarda completa do patriln&io público, do sangue dos trahalbadores, cristalizado DaS e.tll!RS&S esta·
tais, já vai ficar para uma segunda etapa da regulamentação da
Coiistilllição.
· Foi adiada a greVe de novemlro do ano passado dos pe1roloiros, tendo sido apalavxadÓ pelo entio Presidente da República,
Itamar Flllnoo. e por Ministros presentes ao acordo que, para não
atrapalhar o êxito aparente do real, os petroleiros deveriam espetar
a suajustareivin.dicaçio.salariale os teajustes devidos para o mês
déjunho deste ano. E quando chegru o més de jmho esqueceram
tudo, desmentiram seus compromissos, descumpriram a palavra
dada, e agcn pedem que nós aaeditemosneles. Esse Governo rasgou um dos fundamentos do Direito I!llmdlal, pacta sunt servan·
da - os pactos devem ser cumpridos. Quando um governo não
obedece aos pactos que ele assinru.~ oo. que apalavrou. entm., necessaria.mente, 1111ma crise de perda de legitimidade.
Esse Govemo foi bem expresso nas palavras do Sr. Ricopero, apanhadas DaS antenas parabólicas, onde ele confesoou falta de es<;rtlpulo com a qual se colocava em prá1ica o Plano Real.
E um caminho longo, em que as palavxas 8jMheoem, em que
os fios de ~lo e da barba já não aervem mais para selar o pado de
homa que o G:wemo deveria manter em episódios tão glllVCS. ·
Hruve um aumento de 411% da taxa de concordatas e fa!ênelas de junho do ano passado até junho deste ano. As oossas piaes

a

previsões estão se realizando Existe o plano fome. o plano do :nãoCOilSUI!lO. o plano medieval que C<lllSideia o COilSUIDO um pecado e
que usa todos os instrumentos.,·como Õ achatamento salarial. a impos.sibilidade de reajuste dos salmos • coogelados, sDn. num <XIIJ8C]ameDto que também usa uma ootra palaVI3, mas qUe é coogelamcnlo,
pt:intipalmente oonge1amento de salárioo, pelo peóodo de 1lDl ano.
como é coogelamento de aluguéis pelo J>OIÍO\lO. de um ano.
Esse congelamento, que o Govemo disse que não """"""
ria a ele, vem mostrar que essa inquietude. pfesente nesta Casa
hoje. é apenas uma febrezinha. uma febócola de 37 .5°~ mas que
avisa que existe uma infecção. perturbações dO organismo nacional ocasionadas e exacerbadas pela presença e pela aplicação eles-se Plano Real. a abertura às metcadorias, mediante um processe de
subsidio às importações, um dumping às avessas; o Governo bel·
sileim deveria subsidiar as exportações, estimulá-las per meio de
juros baixos, de incentivos e transferências de recursos paxa os se--

me-

tores exportadores; seguindo o seu raciochrlo, o Goveoao,
diante a palavra do Sr. Gustavo Franco, do Banco CeDtral, deveria
colocar o dólar valendo apenas cinqüenta centavos de real, para
que todas as mercadorias invadissem o mercado brasileiro, pon:jlle
a cinqüenta centavos de real nem pirulito se produziria neste Pais,
pOiqUe ele seria mais barato se impo<tado da China, do Japão ru
de um ti!l"' asiátioo.
P~ esse plano autofágico, eSse plano destruidor, não
pode ser compreendido a não ser cano um plano politiro-eleilaeiro.
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Vemos aqui, no mesmo jomal, Da mesma Tribuoa da lm·
preusa, que o Barq1gs S<mrities estáacomelbando a todos os investi·
dores estraDgeiros ~e comprem ações da Telebds. E o Bariogs Seol·
rilies alerta aos seus clientes que as ações da Telebrás ..no a1tameme
vam,.daseci !996ru 1997,devidoasuapli~
Privatizar a Petrobrás continua sendo o escopo, o objetivo
fmale
G:wemo. E é ina!ve! que, numa siluaçio em
que a l'<trobás se coloca oo topo, em primeiro lugar enm: as sas naciooais, em""""" de capital e em """""de rentabilidade, teudo ~ um lucro com ativos da ordem de R$23,7 bilhões e
1lDl fan~~>mento líquido de R$9 bilhões, quando as empresas privadas
eficient<s, as empresas privadas que vão ser as beroeiras das~
estatais, pom aumemar-lbes a eficiêocia, para miOVar-bes a tecnoJo.
gia, pom annpriruma fileira intelminável de promessas, essassas privadas, como a Mesbla, como a Casa Centro, como divems empresas nacioDais privadas de alio porte estio pedindo concardata, estio enll!'gUeS às agiDl'IIS da falência.
É este o eaminbo que querem para as empresas estatais? Eu,
pelo menos, llWlCa vi Jl"nhuma empresa estatal falir. E llllil<:a vi
também a PETROBRAS fazer aquilo que a Shell fez: pedir emprestado US$1 milhão ao Baneo do Brasil e ao BNDES e pedir
amparo tecnol6gioo à PETROBRÁS para pesquisar petróleo na
foz; do Amazonas E a ShelL este ano. teve R$100 milhões de lucro, mas eaviou 60% para o exterior.
"
Portanto, não vejo motivo razoável e plausível para. que o
sucateamento da Vale do Rio Doce, da PEIROBRÁS, da TELEBRÁS possa se fimdamentar em algum princípiO sólido e digito.
Tudo se faz neste Pais em nome do combate à infiação. No
~to. a inJlação. como diria um cínico taba~ é como O. vicio
do cigano. E Illllito fácil debelar a inflação. Nós lmlsileiros já aca·
bemos com a iDfiação cinco vezes, a partjr de 1986; mas, tal como
o vício do cigano, a inflação volta e encontra um O!g3llismo mais
debilitado, um otganismo ainda mais dependente do que era an.,_

""""""""desse

riomrente.
Cinco veus, desde 1986, conseguimos denubar o mrustro
da inflação, lançá-lo ao solo eom a taxa próxima de zero; e cinco
vezes inflação se ergueu. e p&SS9D a ser este monstro fetichista
que DOS domina. Somos dominados pelo combate à inflação. Empobrecemos e mon:em.os de fome em nome do combate ao índice
fetichista que passa a dominar todas as cabeças e a comandar os •

a

comandantes.
Portanto, este é um pals dominado pelo capitaL E como o
capital é uma entidade fetichista, nós somos dominados por fetiches. O que estou dizendo não tem nenhum endereço pessoal.
como jamais tem o que prruuncio. O que digo agora é algo que oscrevi em 1972, ao longo de 38 páginas de um artigo que será agora
publicado como parte deste livro que lançarei ainda este ano.
Naquela ocas.ião. proc:uiava alertar que o maior mal de uma
economia. mesmo de uma economia subdesenvolvida e periférica
cano é o nosso caso, talvez não seja a iDf1ação. Os remédios que
se aplicam contra a in.flação são muitas vezes mais danosos, mais
pre}ldiciais do que a própria inflação.
Não tenho dúvidas de que o processo do Plano Real, ca:no

diz Femando Hemique Cardoso - "Este Plano é um _pll)Cesso.. - foi
aplicado em diversas etapas. Fernando Henrique Cardoso referiuse a três pauladas e Ciro Gomes se referin a três • desculpem-me a
palavn. • ''pomlclas". Esse é um processo que começou em 1965
ca:n Octávio Bulhões e Roberto Campos. De acordo com Roberto
Campos, ele estava promovendo uma sangria depumdora no Btasi!: restringiu o cn!dito, elevoo o número de falências, """""""'' o desemp:ego o, entre 1964 e 1967, o salário mínimo caiu 25%; corta1
tres zeros do cruzeiro, alando o cruzeiro novo e ali. então, começa o
pro=so, o loogo processo que não temrina agora no Real, pelo con-
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ttário. O Real vai passar por cima de todos aqueles que pensam ' tiair lucro dos tl1lbalbadores exangues, o Govemo passou a subsique o processo inflaciooário foi fmalmente debelado por ele.
ctiar. e criru-se a ciiaoda fmanreito. a fim de que banqueiros e inSe os preços sobem e adota-se o câmbio negro. o mGE dustriais dividissem o Incro especulalivo que a produção já não
Dão pode apurar a inflação que nele existe. Se o Governo resolve cooseguja mais dar. por majs baixo que o salário se reduzisse. Esta
subsidiar o bombril, as autopeças e. depois, o leite - isso OCOI1'W é que é a crise cential da COOllOUlÍa brasileira - e num destes artiem abril de 1984-, os preços não sobem; então, não haverá nunca gos que te:oho aqui mostro que existem seis crises encavaladas na
reajuste salarial. No entanto, as: receitas e os: lucros snbiram, por- ecmomia nacional Mas a aise axial. a crise mais importante é a
que o bombril, as autopeça.s. o leite e etc foram subsidiados. Duas crise de solreacunmlação de capital e de coocen1Iação de renda.
receitas aparecem no caixa do empresário: aquela resultado da
E aqui não é um mar.tista que fala. porque próprio Loid
venda. de sua produção e aquela que ele recebe como subsídio go- Keynes afmna
diante de uma crise de sobreacumulação, a únivernam~
~
__
ca solução para levar avante o processo é a redistribuição da renE muito pior o subsidio do que a inlla.ção. E muito pior o da. E foi isso que ilo Biasil nunca se fez,. apesar de tantas promescâm.bio negro do que a inflação declarada. São muito P!ores as sas e de tanta adultemção estatística.
maquiagens dos produtos, que deterioram a qualidade. E muito
__ _ Hoje foi uma sexta-feira feliz. e o que esta efavescência
pior a importação subsidiada que assistimos hoje, que vem reduzir do Plenário· do Senado revela aos meus olhos é que estão todos
o custo da cesta de consumo dos consumidol'es de auros, de arti- percebendo que, em todos os setores de atuação do Govemo, exisgos de luxo. de gmvatas Hermes. de pert"umes e uísqUes~ A cesta te um fr.lcasso completo do Plano e das promessas de Governo do
de consumo dos ricos tem o seu preço reduzido. mas os artigos Sr. Femando Henrique Cardoso..
quefazempartedelaBãô~nacestadeCOil.SUDlO'.dospobres.
Pata que um govemo neolibeial deseja fazer passar no
Parecia que a perversidade intema. que o arroc:ho salariaL Parlamento um reforma fJSCa!. uma reforma tributária que s6 tem
em nome da redução do consome, haviam chegado ao seu limite, por objetivo, obviamen~ aumentar a xeceita do Governo? Se o
quando a este processo se somam os consiiangimentos externos, Governo não vai fazer nada, se o .Govemo quer se retirar da ativiatravés da importação deStruidom dos empregos nacionais.
dade econômica. ·se o Governo vende as empresas produtivas e lu. · No México, depois do êxito deste Plano do FMI e do Con- cm~as que se criamm. na esfera estatal, se o Govemo é omisso, é
senso de Washington, se alardeava o grande boom da indústria au- um govemo do laissez..faire. um govemo apenas gendarme, que
tomobilística. Mas o processo, agOia, foi revelado. Oitenta e sete · acredita no mett:ado como 6rgão regulada: e estimulador da ecopor cento dos componentes dos caJl'OS produzidos no México eram nomia e da atividade econômica nacional, por que o Govemo quer
importados. Assim. o que estava crescendo não era a indústria au- mais reauso, quer mais dinheiro?
, :
Neste momento parece que estamos diante de um gÓvemo
tomobilística do México. mas a da Alemanha. a da Itália. etc.. que _
mandavam autopeças para serem montadas na indústria destruída, keynesiano, de um govemo que estimula os gastos, que gasta eiÍl
sucateada do México.
qualquer coisa, como dizia Lord Keynes, que cito novamente.
A mesma coisa se repete no Brasil. Apenas o Gol, da
Até mesmo coostruindo pirâmides cu fazendo guerra, diz
Volkswagen, consegue manter 89% de componentes produzidos Lord Keynes, o Govemo tem de gastar~ para aumentar a demanda
no Brasil. Foi por isso que os metalúrgicos puseram o Gol num ca.- efetiva. para aumentar o consumo, que eles querem destruir.
miDhão, comq se fosse um louro de uma ba~ jã perdida, e o
Mas agora o Governo -quer mais dinheiro, não para criar
trazem. e vão chegar, em breve. em Bra.silia, que se transfOrmou empregos e aumentar o consumo coletivo. Ele quer mais dinheiro
na Meca dos descontentes.
para quê, se o Ministro ~resser P~iia diz que é preciso demitir
O combate perverso à inflação costuma ser muito pior do 80 mil funcionários?
·
que a própria inflação, pelo menos do ponto de vista daqueles que
Dinheiro para quê, se as nossas estradas, que eles deixaram
sofrem o processo. Os: banqueiros, J!ão· Os: banqueiros sempre se esbma.car, vão ser privatizadas e entregues para que os seus felizes ...
deram bem nesta ''bancocracià" brasileira.
•
proprietários cobrem pedágio. Pedágio sobre estradas, pedágio sePara temrinar. Não gosto de referir-me ~ minhas previ.sõ- bre a saúde. pedágio sobre a. educação. pedágio e mais pedágio. re·
es, que me levaram inclusive ao exílio involuntário e a ter de le- duzindo a renda disponivel, ainda mais. para outros fins.
clonar. num péssimo inglês, para sobreviver. na Universidade de
O que vai sobtar, depois de pagar taD.to pedágio, depois de
Sussex, na Inglaterra. Não gosto de me referir àquilo que previ. pagar tanto custo que era custo pago e financiado ~lo Governo
contrariando as intenções da ditadum e dos "tecnocratas brasileiros, mas que está sendo privatizado, o que vai sobrar para a compra do
mas não poderia deixar de fazê-lo. Escrevi. três 'meses antes de ser arroz e do feijão?
baixado o Plano Cruzado, no dia 28 de fevereiro de 1986, um artiA renda disponível tem que necessariamente ser ainda mais
go de duas páginas, que saiu no Jornal dos Economistas, mos- reduzida, a renda tem que ser mais concenttada,. para que se entrando os furo$ do Plano Cruzado. E foi o Plano Cruzado que, sem contre mercado para um m.ilbão e oitocentos mil carros. A produeu o saber, me levou para a política.
ção saltou de um milhão e duzentos paxa um milhão e oitocentos
'Comecei a expor 30$ grevistas de Brasília os furos. e as con- mil, fora os importados. Então, é preciso concentrar a renda, para
seqüências daquele Plano quando aqui não havia ainda eleição. que o- mercado de luxo, o mercado privilegiado e elitizado compre
que só veio a ser conquistada dois anos depois. Eu não fazia aqui- esses carros importados e esses C3II'OS que estão sendo ~zidos.
lo por motivos políticos. mas para esclarecer a coletividade. como fazendo o orgulho deste Governo que se diz socialdemocrata.
um professor que foi chamado da cáteciia para a praça pública. E
O SR. PRESIDENfE (Vilson Kleinübing) - Senador
aí, sem saber, eu estava começando a minha caneira politica. já Lauro Campos. interrompo o seu pronunciamento só para conmniobviamente tardia.
cara V. Exa que faltam apenas 2 minutos para encerrar a sessão.
Não tenho dúvidas de que o problema principal da econo_fois não, Sr. Presidente.
mia brasileila Dão é o aumento de produção e de produtividade. Esta
Em Portugal. um ilustre e preclaro professor falou. de piÍ·
é a mentalidade pau~ que sacri.flCOU a saúde e a educação e tudo e blico. ao Presidente Femando Hemique Cardoso que estranhava o
destinou tOOos os zecursos para salvar o deus capital. ent:roDizado em fato de o Senhor Fernando Henrique Cardoso não ter conhecimenSão Paulo. E na medida em que o capilaljá não conseguia mais ex- to ainda de que a socialdem.ocraciajá estava extfuta na Europa há

que

o
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muito tempo. E escrevi também isto aqui: estão trazendo para o
BtaSil o cadáver da socialdemocracia, liquidada na Espanha, na
Alemazzha. na Itália. E querem IeSSllsci.tar essa socialdemocra.cia
no Brasil. :mas sem o social. como também o foram aquelas outras
experiências européias.
Então, n6s nos encontramos <fiante de um conjuniD de pa·

Muito embora o Govemo tenha ammcia.do que o Banco
Central iria cancelar os financiamentos de importações, pam que
essas s6 pudessem ser realizadas a vista,. isso efetiva.mente ainda
Dão ocom::u. Havia mil indámia.s relaciomdas a essa cadeia têxtil
na cidade; agora são apenas 762.
Na pxóxima,guarta-feira, bavetá uma reunião no Congres-

radoxos em que o Govemo que fala que vai enxugar, que vai reduzir gastos, que vai equilibrar o mçamento propõe um aumento da
carga tributária e um aumento da z=ita. S6 se for pam continuar
a pagar banco, porque em outros setores o Govemo já prometeu
que não vai se meter. Adota, assim. o pior dos dois mundos, o pior
do mundo keynesiano e o pior do mundo do Sr. Friedman e dos
neonaà= Não têm proposta alguma pam o futuro. Esses homens
do mercado livre não t&n nenhuma proposta pam o futuro. E não
existe uma ideologia capaz de mobilizar a po{XIlação, sem que ela
ttaga uma proposta de futuro. E esta ideologia t:raz COillO única
promessa séria o aumetlto do dese-, que já chegou já .chegou a ceniD e vinte e cio?' milhões de pessoas em escala lllUlldiaL
A úniêa proposta do neolibtr.illsmo é que cada um devetá pagar,
de seu bolso, a soa saúde, a _sua educação e a sua aposentadoria.
Nào bá promessa de futuro. E uma ideologia entenada em 1929 e
que agora ressurge, que>; resswgir do túmulo, mas que não tem,
obyjmnente, qualquer possibilidade de sobrevida.
. Então, o que eu vi aqui boje foi apenas um sintoma, a febre,
a febrículá das inquietudes que refletem a consciência crescente de
que o Governo fulcassru em seu plaoo~ fracassou em seus processos e, como não tem outra saída. como Dão tem opção. ele vai até
o fimdo da peiVersidade na tentativa vã de procurar ainda alcançar
as suas promessas desmornlizadas.
Era o que eu ti!lba a dizer, Sr. Presidetlte.
Obrigado.
. ···- _
O SR. EDUARDO SUPLICY ·Sr. Presidente, peç<>a pálavra, pela ordem.
Sei que a sessão está por se encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Vi!son Kleillübillg. Fazendo ·
soar a campainha..) - Consulto o Plenário sobte a prorrogação
da sessão por oito minutos. para que o orador faça sua interven-

so, com a participação de pessoas não apenas de Americana mas
também de diversas OUtr.ls regiões do BrasiL Esta.Ião todos os en-

ção. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessilo por oito minutos. •
Tem apalavra oSr.EduardoSuplicy.
0 SR. EDUARDO SUPLICY (Pl"-SP. P~ ordem. Sem revisiiodoO!ador.)- Sr.Presideme,pediapalavmapenaspamregisttar
que, na cidade de America!la, na manhã de boje, está-se realizando
uma manileotação. Americana é oonbecida por 'ser um dos principais
centros da indtlstria têlr.til, de toda a sua Cldeia. P9ÍS lá estão fábricas
de flOS. de tecelagem. de acabamento como tiDturarias,. estamparias,
engoma.gens. e de coofecções. a exemplo de muitas das cidades de
Sanla Catarina, Estado onde V. Ex• foi Governador.
E lá bã uma manifestação em defesa da indústria têlr.til Pra·
ticamente três em cada quatro trabalhadores tiabalbamnaindústtia
têxtiL E de 1990 pam cá, houve nada mais nada menos do que
trinta e cinco mil perdas de postos de trabalho, sendo qoe, em
1995, seis mil postos de tiabaibos foram perdidos.
É extremamente grave a situação naquela cidade de 00110 e

setenta e oito mil habitantes, com uma an:ccadação mensal da ordem de R$5 milbões ao mês. Confa:me explicoo-me o Prefeito
Frederico Pólo MUller. essa arrecadação é de um milhão de reais a
menos do que seria o normal, não fosse a crise extremameDte séria
por que está passando.
Na verdade, a arrecadação de !CMS na cidade decresceu
25%, em vir!ude da severíssima crise que está OCOirelldo, agravan-

do-se nos últimos três anos.

volvidos • trabelhadores, empresários, prefeitos das regiões atingidas - reunidos paxa. conversar com os membros do Congresso Na-

cioml - alguns dos quais estão em Americ:::ana neste instante . e
também procllilllldo despertar a atenção do Presidente Fernando
Henrique Cardoso pam o tema.
O SR. PRESIDENTE (Vzlson Kleimibillg) • Senador,
aproveitando a oportunidade, quero comunicar que, em Blumenau,
nosso maior centro têxtil, farem.os a mesma reunião na tezça-feita.
O Sr. Senador Edison Lobão enviou disourso à Mesa para
ser publicado na forma do disposiD•IlO art. 203 do Regimell1o Jn.
temo.
·
S. Ex• setá atendido.
O SR. ED1SON LOBÃO (PFL-MA. l'romlllcia o seguirae
discu=.) • Sr.l're<idcltte, Sr:'s e Sts. Senadores. em cinco de maio do
ano em cm:so, por meio de oficio do Semeio Fedenll, requeri infoonações ao Ministério do Trabalho relativas ao Programa de Alimentação
do Tmbalhador, cuja ação fJSCaHzadora. compete ao Ministério.

O

requerimento~

na verdade. solicitava relatório tefeien-

te à atuação IJ.SCalizadora exercida pelo Ministério,. índice.de
variação dos custos e componentes da cesta básica no anQ ·de
!994, por wlldade da Federação, avaliação da efteácia, limitações, CQilClições opemciO!lais e fmanceüas do programa e possibilidade de ampliação.
Aos oito dias do môs conente, mediante o Aviso de número 195, o Ministério do Trabalbo resp<mdeu à solicitação.
- Devo manif"star. no entanto. minha insatisfação quanto à
qualidade das infOIDlaÇÕeS prestadas e quanto ao fato de que não
estão disponiveis dados concretos resultantes da execução das ações. O Ministério não dispõe de da.dps de acompanhamento do Progruna de Alimentação dO Trabalbador, apesar de llie competir a
tarefa de fiscalização, por fa<Ça de farta legislação: a Lei número
6.321, de 1976; Lei número 6542, de 1978; o Decreto número 05, de 1991; Decreto número 349, do mesmo ano; e a Portaria lnlerministerialllÚmero01, de 19.92.
Pelo que pude depreender da correspondência recebida,
não obstante a legislação citada não existe uma sistemática de
aoompallbamemo e fiscalização do Programa. As Delegacias &egionais do Tillbalbo, representantes diretas do Ministério em tDdos
os Estados da União e executor.lS do processo de acompanbamento e fiscalização, não IDllniciam o Ministério com relat6rios e avaliações periódicos. .
Diame dessas circunstâncias, o Programa de Alimentação
doTtabalhador, criado pela Lei llÚmero 6.321, de catorze de abril
de 1976, para mefuoxar as COildições de saúde do trabalhador,,..

duzir os acidentes de trabalho, diminuir as faltas ao trabalho, aumODlar a produtividade, propiciar salário indireto, enfllll, instituído
pam mellicnr a qualidade de vida do trabalbador bruileiro, estar.i
fadado a tornar-se apenas mais um gesto de boa intenção do ao..
vemo, esvaziado em poucos anos de história, sem dar oonbecimemo dos benefícios gerados.
Esse parece ser o camiDho do Programa. uma vez que suas
ações não sãO avaliadas e seus sucessos. desoocbecidos. O progrnma
não tem a participação da esfeta estadual e DJ!lllicipol, não bá fiscali.
zat;iiD, não bá divulgação nas cidades do illlerior e a participação da
zooa rutal é restrita.
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No que diz respeito à variação dos custos da. cesta básica,
o Ministério do Trabalho não possui dados, pois .sses estão no
Ministério da Fazen~ uma vez que os custos do programa constam somente na doclaiação do imposto de renda das pessoas juri-
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 94, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento IDtemo)

dicas.
&ses fatos. Senhor Presidcote, Senbcns e Senhon:s Senadon:s, são preocupantes. Tódos sabemos o quanto a lidta de atuaÇio
COOlroladora, 0 quanto a omissão do Estado no aaxnpanbamenlo da
aplicação dos ream;os públicos rem deixado ~~ abetto ~ a
-~
~malversação,odesvio eaconupçio.
Ah•almente, após dezoito anos de existência. participam do
progmma qum<lllll e - mil empresas em todo 0 BmsiJ. Por oo1ro
lado, na opinião do Ministério e oonsiderando o estado de pobru;a de
gratvtissim8 parte dos traNJha&xes tnsileiros. a ampliaçio é de vital
ÍIIlpOIIâiiCÍL No entanto e infelizmente, a oontimar a falta de=·
panhé1J11!11!tllo e de fiscalização. em breve, m.tito provavelm~ o País
lelá que amatgUiarmais tnna lhlstração no campo da efetivação das
boas intenções. dos boas projetos poillO ~do povo.
· Para o melhcr ~ desta Casa, e c:oa>.o objelivo de
colabomr para o "''Í""""'"""'º da adminislrnçOO ptíblica - apootancJo.lhe as falhas possíveis de CO<IIOÇio -, pemlito-me """"""'"'· a ,.,.
guir, os Cl<atos tmnas do_ meu citado Requerimezio de Jnfmn•çõ<s,
mJ:e!izmeme ma1ogmdo nos """ p:t:lp6sKos:
· "Nos tmnas do disposto no art. 50, § 2", da Consritniçio Federal e nos arts. 215, ii= L 216 e 217 do Regimento lim:no do Senado
Federal, requeiro sejam solicitados ao Exmo. Sr. Ministro do Trabalho

os seguiotes donnnentos e infCJmações"
I. Relatáio C<lllSO<jliente à açlio fisc,li?adm que o Minist&io
do Tmbalho deve exercer sobte os i'roglmlas de Aljmentação do Tzabalhadcr, por~ do Deaelo n• 1.04!, de 11 de janeiro de 1994.
2. Variação dos custos e componentes da Cesta Básica durante o ano de 1994, especifu:ando-se as unidades da Federação.
3. Avaliação do Ministério do Tral>alho quanto à eficácia
dos sup<acitados progrunas, suas Iimitaçõe<, possibilidades de
ampliação com exame de condições ímanceiras e OjletaCiooais."
A esse Requerimento aprovado pelo plenário do Senado,
juntei a seguinte Justilicaçi!o:
·
''Segundo os cálculos do DIEESE - Departamento lnt=inclical de Estatlstica e Estudos Sócio-econômicos • o custo da cesta

básica vem repteseDtando mais que ç trabalhadoc recebe como salário. Para alimentar uma fanillia padrão, com dõis adultos e duas
crianças, durante um mês,. seria necessário o equjvalente a dOis salários mínimos e meio.
-- -- O ~ Federal deve ter sempre as infCliJDaÇÕeS necessárias
para exercec :ma função fisralizadcn., sobretudÕ nas questões que envolvem aspec:tos eo"'f!Ômjccs.e sociais.
Por isso, requeiro seja encaminhado ao Sr. ·Ministro do Trabalho este pedido de infmmçõe<. de modo a J!OSS'mlcar a esta Casa
melhorcoohecimento da questão.
&.1 o que tinha a di=, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleiniibing) - A Presidência comunica áo Plenário que, uma vez fmdo o prazo fJXado no
Parágrafo úuico do art. 254 do Regimento Interno, sem inte:tposição do recmso ali p.evisto, determinou o arquivamento defmitivo
doProjetodeLeidaCámar.ln"l04,de 1993 (n"90419!,naCasa
de origem). que acrescenta panígmfo único ao art. 161 do Código
de Processo Civil
Setá feita a devida colllllDicação à amara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleiniibing) - N'"ao há mais

Projeto de Lei da Câmam n• 94, de 1995 (n• Z76/95, na Casa
de oôgem), de iDiciativa do Presideme da República, que dispõe sobte
· ~ ~..Amaz.loia-SIDERAMA,edárubasprovid&cias.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô-

_ .a lra!!Sferência do cootrole acionário__
• da ,..._ _,;. S"'-'-'- da
mic:os)
2
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"SS, DE 1995
(Em regime deurgênda,nos termos do art.336, "b" ,do
Regimento IDtemo)
Projeto de Resolnção n• 85, de 1995, de iniciativa da Mesa,
que altera o Regimento Interno do Senado Federn:l.

-

(Dependendo de fmCOr. de Comissão de Constituição,

Justiça e Cldadauia)
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSI'ITUIÇÃO
N" 29, DE 1995
Discussão, em segundo tumo, da Proposta de E....Kia à
Constituição n• 29, de 1995 (n• 4195, na Cámaia dos Dqiuiados),
de iniciativa do Presidellle da República, que alteza o § 2" cio art.
25 da Constituição Federal, tendo
Parecer, sob n• 425, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redaçãoímal.
(Ten:ei:m e última sessão ordinária de discussão.)

4
'PROPOSTA DEI;MENDA À CONSI'ITUIÇÃO
N" 32, DE 1995
DiSCussão, em ségun&rnnno, da Proposta de Emenda à Coostituiçãon•32, de 1995 (n"5195,naCâmazados Deputados),deinicia- tiva do Presidente da República, que alteza o inciso IX do art. 170, o
art.l71 e o§ l 0 do art.!76daConstih•içãnFederal, tendo
Parecer, sob n• 4Z7, de 1995, da Comissão
- de Coustituição, Justiça e Cidadania oferecendo a redação final.
(Ten:ei:m e última sessão ordinária de discussão.)

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSI'ITUIÇÃO
. N"33,DE 1995
Discussão, em segunto turno. da Proposta de Emenda à
Consti!uição n• 33, de 1995 (n• 1195, na Cámaia dos Deputados),
de iniciativa do Presidente da República, que alteza o art. 178 da
Constituição Federal e dispõe sobre a adoção de medidas provisórias, tendo
Parecer, sob n• 428, de 1995, da Comissão
- de Coostitulção, Justiça e Cidadania, oferecendo a redaçãofmal.
(Ten:eüa e 1Ütima sessão ordinária de discussão.)

oradores inscritos.
·
O SR. PRESIDENI'E (Vilson Kleinübing)- Está encena-·
Nada mais havendo a IIatar, a Piesidência vai enc:::ecar os tra- da a sessão.
balhos, designando para a sessão onlinárla de segunda-feira a seguinte
(Levanra-se a ses:;ão às 13h8min.)
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Ata da 114a Sessão, em 7 de agosto de 1995
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 50• Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Renan Calheiros e da Sr" Benedita da Silva
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS. SENADORES:
~
Antl>nio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valladares Arlindo Porto - Bello Parga- Benedila da Silva- Beni VerasBemardo Cabtal - Carlos !lezetn - Carlos Pa!rocínio - Casildo
Maldaner - Edison Lobão - Élcio Álvares - Emllia Fem:Uides Epitácio Cafeteira- Etnmdes Amorim- Flaviano Melo- G<:raldo
Melo- Gerson Camata- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira-

Hugo Napoleão - Humberto :.Ucena - !ris Rezende - Jeffersoo
Peres - João França - Jonas Plnbeiro - Josapbat MariDho - José
Agripino - José Alves- José Eduatdo Dutra- José Fogaça -José
Roberto Airuda- José s.imey - Laura Campos - Le<>mar Quinta·
nilba- Lúdio Ccelbo- Marina Silva - Marluce Pinto - Nabot Júnior- Osmar Dias - Renan Calbeiros - Romero Jucá - Ronaldo
Cunha Limá- Valmireampelo Caznpelo- Vilsoo Kleinübing.
· ..O SR- PRESIDENTE (Renau Calbeiros)- A lista de presença acu,a o compmcimmto de 45 Sr.;. Seuadot= Haveudo nú·
mero regimemal. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus,. iniciamOs nossos trabalhos.
.
O Sr. t• Secretário em exetc!cio, Senador Jeffer.;on Pezes,
proc<d<rá à leitura do Expediente. ~

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍOOS
DE~OSDEESfADO

N" 71195, de 13 de julho último, do Mínistro da Educação e
do Desporto, referente ao Requerimento n• 457, de 1995, de informações. do Senador Pedro Simon;
N" 78/95, de 21 de julho último, do Mínistro da Educação e
do Desporto, referente ao RequerinteÍito n• 907, de 1995, de infor-

mações, do Senador Ronaldo Cunha Lima;
_
N" 89195, de 11 de jllbo último, do Mínistro da Cnltma, Iiferente ao Requerintento n• 881, de 1995, de infonnaçães. da Senador.o Benedito da Silva; e
. ·
N" 578195, de 13 de julho último, do Mínistro de Estado do
Planejamento e Orçame.nro, tefereute ao Requeiimento n• 779, de
1995. de infoonações,doSeuador Lúcio A!cánlara.
As infonnações foram encamiDhadas, em c6pia,

aos requerenxes.

.

. Os xequeri.mento$ vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - O expediente
lidovaiàpublicaç§o.
Sobre a mesa, proposta que será lida pelo Sr. 1• Secretário
em exexcício~ Senador Jefferson Péres.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 45, DE 1995
Dá nova redaçio ao iDdso Vll do artigo 20, e
acrescenta ao artigo 26 do inciso Va

Art. 1o Dê-se ao inciso vn do art. 20 da- Constituição a seguinteredação:
~~
.
vn - os tetrenos de marinha _e seus acrescidos. ocupadOs
por órgãos públicos federais.
Art. Acrescente-se ao arL 2ú da Constituiçao o seguinte

z·

inciso:
V- os tenenos de marinha e seus aCI'e$cldos:, ocUpados por
6tgãos públioos estaduais e mwúcipais e por partjrulares.

Justilic:aÇáo

..

~-º objetivo é propoicionar ttíaiotes condições de desenvolvimento aos tetrenos de marinha, pois, admirú.stnulas pela UDião,
essas áreas praticamente não têm retomo com o que é am:cadado
nelas. Os moladores dessas áreaS, na gtande maioria. não são detentores de gc:mdes recursos. Mesmo assim. os dü:eitos que pagam
sobre essa propriedade, não são, comó deveriam ser, devolvidos,
por exemplo, em fcmna de obras. Por isso. êntendemos que a
transferéncia desses terreuos para o Estado, provocará, antes de
tudo, um interesse maior, poiS os Governos Estado.ais. que vivem.

e assistem, o problema mais diretamente, têm melhores condiÇões
de legali2á-los, aplicaodo o dinheiro em obras de deseovolvimenro
wtano.
Sala das-Sessões, 8 de agosto de 1995 • ., SCnaifurGerson
Camata - Senador Leomar Quintamlha - Senado< Geraldo
Mcllo - Senador José Eduardo Dutra - Senador Esperidião
Amin - Seuaàor Antônio Carlos Valadares- Senado< Eduardo
Supi.,Y- Senadoi Beni Veras- Senador J'elferson Peres- Senador FranceliDo Peteira- Seuador Lúdio Coelho - Seuador Ra·

mez Tebet- Seruiclor É leio Alvares- Senador - Pedru Simon -

Senador João França -&nadar- Fernando Bezerra -Seuador
~ Carlos Wdsoo - Senadora Marluce Pinto - Senador Vilsoo
Kleinubiog - Seuador Roberto Requião - Sertador Sérgio Ma- _
chado- Senador José lgnáoio Ferreira- Senador José Roberto
Arroda- Senador Valmir Campelo- Senador Roiii<U TumaSenador Íris Rezende- Senador Onofre Quinan- Seuadora Jú·
nia Marise - Senador Mauro Miranda - Senador Casildo MaJ.
dauer- Senador Lúcio Alcâutara.
CONSTITlJIÇÃO DA
REPÚBUCAPEDERATIVAOO BRASIL
Art. 20. São bens da União:
I - os que aíUalmente lhe pertencem e os que lhe vierem a
ser atrlbufdos;
n- as renas devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fartificações e oonstruções militares, das vias fede<ais de
ccmmicação e à preservação ambiental definidas em lei;
m - os lagos, rios e quaisquer = t e s de ãgna em tetrenos de seu domínio, w que banhem mais de um Estado. sirvam de
limites com outros países. ou se estendam a tenit6rio estrangéiro
ou dele provenham, bem como os tetrenos marginais e as praias
fluviais;
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas ZOil3S limítrofes com
outros países; as praias maritimas; as ilhas oceâDicas e as costeiIaS, excluídas, destas. as áreas referidas no art. 26,1I;
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V- os recursos naturais da plataforma. continental e da zona
econâ::nica exclusiva;
VI- o mar tei:ritorial;
vn- os teirenos de marioha e seus acrescidos;
vm- os poténc!ais de energia hidtáuiica;
IX- os recursos minerais,. inclusive os do subsolo;
X- as cavidades naturais subten'âneas e os sítios arqueológicos e pre-históricos;
~
XI- as teiias tradicionalmente ocupadas pelos índios.
§ 1" É assegurada. nos termos da !e~ aos Estados, ao Distrito Fedml e aos Municípios, bem como a ózgãos da administração
diteta. da UIIÍlio, participação no resultado da explornção de pettóleo ou gãs Datw:al. de
hídricos par.1 fins de genção de
ell:eigia elétrica e de outros recursos m..inerais no ~spectivo terrif6..
rio, plarafoona continental, mar tenitorial ou zona ecooômica exclosiva, 011 compmsação fmanceira por essa explomção.
§ 2" A faixa de até cento e cinqüenta quilllmetros de !arguIa, ao longo das fronteiras teo:estt<s, designada como faixa de
fionuliia, é considerada· fiwpamen•al par.1 defesa do'Jerril6rio na-~

É lido o seguÜJ.te:
OF/L/PSB/242/95

Brasília, 3 de agosto de 1995

=

cional. e sua ocupação e utilização scr-;io reguladas em lei.
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11, de 1994, do Senado Fedral, solicitação do Govemo do Estado
de Sergipe, pam que possa conttatar openção de crédito externo.
par.1 os fms que especifiCa.
A matéria vai a Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Sobre a mesa,
oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário-em exercício, Senador
Jeffen;on Péres.

Senhor P=idente,

~

Tenho a honra de coDlllDicar·a· Vossa Excelência a indicação do Deputado Ubaldino Júnior. Da coodição de tirular. e da Deputada Raquel Capiberibe~ como suplente, para integrar a Comissão Mista destiDada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória
n• !.!l67, de 28 de julho de 1995, do Poder Executivo. que ahera
dispositivos da Lei n• 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá oub:as providêJJCias, em substituição ao Deputado Fernando Lyra
tibllar e ao Deputado José Carlos Sabóia como suplente.
Aproveito a oportunidade par.t renovar a Vossa Excelência
protestos de apreço.
Ateuciosaruente,- Dej:utado FernaDC!o Lyra. Uderdo PSB.

·-------··-··-----------·-----·-·--·-----ccmo

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
· I- as águas superficiais ou subterr.lneas, fluentes. emergentei e i:m depósito, ressalvadas, neste caso, na fOIIDa da lei. as de-

correntes de obras da UIIÍlio;
II- as áreas, nas ilhas oceânicas e

costeiras~

que estiverem

no seu domínio, excluidas aquelas sob da:nínio da UIIÍliO, Mmicipios oo. terceiros;
-ill- as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à U~;
N - as teiias devolutas não compreendidas entre as da
UDião.
·---------:·---------··--------------(A Comissiiode ConstiruV;ão,J~ e Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - A proposta de
emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Intemo.
A matéria sexá publicada e despachada à Comissão de
Coustituição, Justiça e <::idadania. •
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - A Presidência
recebeu, do Senhtt Presidente da República, a Mensagem n• 223
(n• 662195, na origem), de 20 de junbo <io oom:nte ano, solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1993 (n•
4.393/89, na Casa de origem), de iniciativa do POder ExeaJtivo,
queaheraoart.!SOdoCódigoPenaL
.
A mensagem sexá incluída em Orde!n do Dia. oportunamellle.

É a seguiote a me_nsagem recebida:
MENSAGEM N•223, DE 1995
(N" 662195, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossa Excelência a retirada do Projeto de Lei n•
73, de !993, (n• 4.393/89 na Câmara dos DeputadoS); que "Altera
o artigo 180 do Código Penal", enviado à Câmam dos Deputados
n• 891, de 1989.
··
~ ~··~
Brasília, 20 de }lnho de 1995.- Fernando Henrique Car·
doso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A Presidência
recebeu ,do Banco Central do Brasil, o Oficio n• S/43, de 1995 (n•
1997/95 na origem), encaminhando, nos termos da Resolução n•

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Seiá feita a
substituição solicitada.
~
Há Oilldmes inscritos.
. •
COneedo a palam ao primeiro orador inscrito, Senador
V ahnir Campelo.
V. Ex" dispõe de 20 minutos pam seu prommcia!nento.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuucia o se·~ gumte d.iscUiso. Sem revisão do orador.) • Sr. P=idente. Sr"s e
SIS. Senadores. a baneada do DistritoFeder.ol está coesa no sentido
de conseguir o fimdo de -.rerencia de ream;os da UIIÍliO pam o
Distrito Fedetal, a fim de gue ele possa manter as suas atividades.
-Preocupa-me o gove:mo desastroso que a atual administraçao ila cidade está fazendo. O j<míal Corrào Braziliense de hoje
publica pesquisa de opiDião·recenteruente realizada, que diz que
desaprovação ao govemo de Cristovam aumenta paia54%.
Gostaria que o artigo A Voz das Umas, assinado pelo Diretor do Instiblto Soma Opinião & Mercado, Ricanlo Piubeiro Penna, ficasse registrado nos Aliais desta Casa:
~
'Lá se vão mais de 200 dias de govemo democrático e popular. Depoi~ de contar com a expectativa
positiva de 80% dos btasilienses, Cristovam ama.rga, nos
últimos messes, a reprovação da maioria absoluta da
opinião puôlica.
Hoje, com 54% de rejeição e apenas 41% de

aprovação, olhando pelos quatro_ costados. vê-se um
vários problemas.
A m:recadação é curta. a tra.Dsferência de recursos
da União encolhe sistematicamente e, como se não bastasse, gasta-se u!ais euergia adminisrrando crises políticas do que governando.
As diíiCU!dades fmanceirns do GDF e o espetacu!ar coruprometimeuto do ocçamento com o pagamento
de pessoal não é um bom indicador de que as coisaS devam melhorar rapicJamente.
Ao contrário~ devem piorar antes de melhorar.
Administrar em um ambiente de escassez é caldo de culblra fértil para os conflitos administrativos e as crises
políticas.

~~ ~ ~quadro ainda pior e
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As pesquisas qualitativas IDOStram que o governo
não, preeucheu o sonho de mudança doo brasilienses.
Pl:incipolmente entre a população de baixa renda há fiuslração e desesperança.
- -SODb.ava.-se com segurança e aC«daram com
mais violência e morte de vários policiais. Espera.va·se
por saneamento e amanheceram com o risco de terem
que pagar pelos seus lotes.
O resultado está na distribuição dos IIÚttlero<.
Apenas 3% acham que o Govemo é 6timo eonn 27%

que o consideiam péssimo. Nos assenramentos e em
Ceilândia, os números ainda são mais dramáticos. Quase
a metade dos moradores - 46% - avaliam o Govemo
Cristovam como sendo IUim e péssimo, e apenas 16%
acham bom e 6timo.
A voz das umas não é"otimistà..Os-~ que
emite são de ~e ftustmção.
O Govemo popular, demoaático e participativo
do Distti1o Fe<!eral precisa cuvir e agir, sob o risco de
coofmnar as pmVisões do Deputado Olko Vigilante.
Nas tr6ximas eleições, vai ficar muito dificil eleger até
mesttl.O um Deputado Distrital."
. · .Sr. Presi~ eu. gostaria que ftcaSSe também registrado
um artigo de minha autoria, publicado hoje no Jomal de Brasilia,
que diz o Seguinte:
"O Distrito Fedeial é uma unidade peculiar da
Federaçio. Não é Estado ,.m Mwlicípio. Possui autonomia político-admiDislzativa, mas depende dos repasses
finaooeiros da União para sobreviver.
A má vontade. do Governo Federal em custear
despesas com pesscal ms áreas de Saúde e Educação
não é coisa nova. Constitucionalmente9 a União s6 tem
obrigações com o seta: de segorançi. As transfe.êacia.s
para_ as áreas de Saúde e Educação sempre estiveram sue
jeitas aos IUIDOI1)S e conveoiências do Poder Ceotia!.

Na campanha eleitoral dó ano passado. CODlO candidato a
Goveroad<r, alertei pm1 a necessidade de uma petfeita sin!ODia
entie o GDF e o Governo Feder.ll, precisamente pm1 assegwar
tiaoq11ilidade no repasse desses rec=os fimmceiroo esseociais
pm1 o funcionamento da cidade, bem como para" facilitar a obtenção de outros ftiJ;mciamentos igualmente necessários, como as

verbas paza a coo.clusão das obras do mettô. por exemplo. Pxeguei
DO deserto!

A ele~ de um governo de ()!lO>içl!O oo Distti1o Federal
não deixava dúvidas de que os problemas (que .sempre existirun)
com~ aos repasses financeiros da União tendiam a ampliarse. E Dão deu outr.L Ampliaram-se as resist.Sncias a Brasllia. que
, . _ foi olliada com desdém pelos horocratas da esfera federal.
Ampliaiam-se, também, o descompasso e as lr.1palhadas de um
govemo pouco afeito às peculiaridades de Brasília e com profuuda
difl.CUldade pa±ã fazer funcionar uma máquina admD:Jistra.tiva que

coobece muito poo.co..
Não adianta UDicaroente cooquistar o pocl..-, é preciso saber
exercê-lo. O exercício do poder é a oportunidàde de realizar idéias

e ideais de alcance coletivo. Exige extrema. sensibilidade política e
bom senso. Em Btasília, esses pressupo>tos elementares da política fomm sofocadoo pelos am>Ubos demagógicos dos intelectuais
petistas. Trocou-se a boa convivência com o Poder Cenb:al pelo
incentivo explícito aos -protestos COlltm o Govemo que paga as·

nossas contas. Cb.egc:u-se ao cúnmlo de fazer caridade com o chapéu allieio, quaodo se conoedeu, a co!llragosto do Goven>o FedeI31, a reposição de pane das pezda$ do Plaru- Bresser, num mo-
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mento em que a U.niio encomrava-se em regime intensivo de contenção de despesas.
Tudo isso merece reflexão.
A questão da dependência finaDcei:m do Distti1o Fedetal em
relação à União precisá ser encarada sob variados aspectos. N"ao
me espanta o açodameoto de algum ne6fJtos do GDF que iroaginam ter ''descoberto a América''. propondo a criação de um Fundo
Especial de Participação do Jnstrito Federal.
Nos úhimos cinco anos, além de ter apresentado projeto de
lei nesse sentido. tenho lotado diubJmamet'lte para aprovar um di,s..
positivo que tome obrigatórias as tr.msferências de recun;os da
União paxa os seton:s essenciais no Distrito Federal. Está iludido
quem imagina que esta é uma tarefa fiicil Os compaoheiros de bancadam:Us antigos que o digam. Voo continuar lutaodocomo sempre.
Muito alêm de ganaotir a obrigatoriedade dos repasses da
União, é preciso tomar o Jnstrito Feder.>! de fato independeote financeiramente. Isso s6 ser.\ possível com a expansão da atividade
ecooômica.
Já se tomoo lugar comum pregar a necessidade de um programa de industrialização para o Distti1o Fedetal. Fa!oo-se tanto
nisso e planejou-se tanto em cima disso, que não será necessário
petder mais tempo. Mãos à obta, Governador CristoVarn!
Somente soluções definitivas podem pôr termo a esta depend&lcia indesejada. Sun-adas estratégias de expor listas de "marajás" nos jamais não vão suprir o déficit de quatrocentos milhões
de c3Wi do GDF. Todos já conhecemos essa novela. Jogar pm1 a
platéia DUm momento desses é falta de tioo político. Quem ávlsa já
avisou de ou_tras vezesMuito obrigado. Sr. Presideote.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Coocedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. (Paosa.)
Concedo a palavca ao nobre Senador Pedro Siroon. (Paosa.)
Concedo a palavla ao nobre Senado< Mauro MiraDda. (Paosa.)
Concedo a >palavca ao nobre Senador José Eduardo Dutra.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador SebaStião Rocba.
(Pausa.)
. .
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
(Pausa.)
·
Concedo a palavra à nobre Seoadora MariDa Silva. (Pausa.)· '
Concedo a palavra à nobre Senadoca llenedita da Silva, que
teri a palavra pelo prazo do 20 minntos, por cessão do Senador
Gilvan Borges..
A SRA. BENEDITA DA.SILVA (l'T-RJ. Pronuncia o segointe discurso, sem revis3o do otador) - Sr.l'l:esidente, Sr's e Srs.
Senadores, acabo de chegar do Paraguai. oode participei, na Comissão do Mercosul, da elahor.lção-do Regimento Intemo. Espero
ainda falar a =peito dessa reunião, não apenas como uma forma
de prestação de contr do meo uaballio, mas para dar couhecimento
à Casa sobre matéria relevante paza. o nosso País..
Ocupo esta ttil:una com a 1lnica preocupação de ttazerpart:icularmente a minha voz a este Senado e. unindo-me a milhares de
vozes que clamam por justiça em mais de 100 paises espalhados
pelo muudo, lll3Difestar a minha incredulidade, manifestar todo o
meu repó(io para com um ato inominável. um ato bárbaro de violência. um ato inecuperável que está para ser pexpeb:ado contia a
vida de um ser ~ muito provavelmente inocente. já que o
veredicto que teeebeu - culpado - não ostenta um mínimo de provaS sequer passíveis de serem consideradas sérias e imparciais.
A imprensa do mundo todo vem noticiando que_ o Govemãdor do Estado da Pensilvânia, nos Estados Ullidos, determínoo a
execução do radialista. e militante negro .norte-americano Mumia
Abu-Jamalparaodia 17 de agosto.
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Apelo aos nobres Pares aqui presentes pam que atentem
para os falos que c;onfigur.un essa inacreditável história:
Radialista e militante negro norte-americano, conceililado e
respeitado no meio jomallslico da FUadélfia, Mumia Abu-Jamai.
41 anos, foi condenado à morte pelo assassinam de um poiicial
btanco em 1981 na Fl)adélfua. O caso se arrasta:bá 13 anos ~- "ol·
1011 a merecer destaque na imprensa in1emaciooai, poiqUe o Governador da Pensilvânia marcou a data para. a execuÇão: 17 de
agosto, via injeçio 1eW.
De acordo com os autos de acusaÇão, Wes!ey Cook. llOlllC
de nascimenro de Jamal • teria atirado e matado um policial btanco
em dezembro de 198!. Quanro à real aJJtoria do disparo. no entmto. existem D.UlllCrosas controvén:ias. O acusado afinna.-se inocen~
te. po~ segundo ele, na noite do crime eD.cmtraVa-se trabalhando
em seu táxi. Ao pem>ber que uma pessoa estava se11do esparu:ada
por policiais. parou para prestar SOCXlD'O à vítima e acabou se!ldo
atingido por um tiro, também. Os policiais que estavam presentes
afumam que o acusado apmximou·se e disparou contia o policiai,
matando-o.. Esses policiãis.·Cnvolvidos no espancaDV'!Dto narrado
por Jamal. f = ouvidos cómo testemunhas de acusaÇão.
Os enos do julgamento -que, conforme as noticias veicola~
das no llUilldo rodo, beirou à fraude • são clamorosos e denuncia..
dos por emidades de direito& humanos,110tadamente a Alllstia Jn.
teiiJacional, e pela imprensa mundial Reproduw algullS deles:
1 -·Nem a defesa nem os jurados tiveram acesso a um exame de balística mostrnndo que o policial foi m.ortO por uma bala
calibre 45. O revólver de Jamal. enconii3do momenros depois do
crime é de calibre 38;
Sei que nesta Casa temos representantes do interesse do
nossos Estado~ Senadores e Senadoras, doutcres em lei e que haverão de acompanhar atentamente o que acabo de dizer__ _
2- O tribunal deixou de ouvir o depoimento de uma muDler.
testem,,nba ocular, que a:fimloo. ter visto uma tetteiia pessoa sair ccrm>do depois dos disparos, na IIOÍte do crime, ino=<8!ldo o tóu;
3 • Dul!S das testemnnhas de acusaÇão estavam envolvidas
em crimes e há fortes suspeitas de que depuseram em troca de penas mais leves;
4 • A Filadélíta é composta por 40% de negros. Co!l!Udo,
no júri, bavia 10 br.mcos e 2 negros.
5 • O julgamenro-teve duração recorde: quaJro hmas;
6.
não teve direitO de ~sua versão elos
7 - O réu não teve direito de constilllir Ul!l advogado de sua

o reu

raros;

coofta.llÇ3;
.
8 • O advogado de defesa instituído P!'Io tribunal não possuía qualquer experiéncia em casos envolvendo pena de morte;
9 • O tribunal concedeu ã Defesa m= U$150 dólares
para investigações pn:Iim.inares. Despesas em casos pmíveis com
a pena de morte podem chegar aos seis digitos;
10 • Org:mizações mUildiais como a Anistia Intemacional
acusam o júri de ter cometido vários erros de avaliação.
I 1 - Jamal alega inoeêncii até hoje.
Além dessas questões, devo ressaltar, também. que o juiz
Albert Sabo. autoridade que assinou a sentença de morte contra Jamal, anteriormente assinara outras trinta e uma sentenças capitais mais do que qualquer outro juiz nos Estados Unidos. Dessas con·
denações, 29 fotam COillra negros e apenas duas colliia lmmcos.
A partir dessa :realidade. existem ou não motivos suficientes
para que o julg~to seja anulado, bem como a sentença de morte. suspeitos de terem como fator detemU.nante o racismo e a per- .
seguição política? E justamente wm país que f!SC3liza e exige res-·
peito aos direitos humanos por parte dos outros países!
Entidades americanas de direitos humanos denunciam a
condenação de Jam.al como sendo perseguição politica. devido a
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sua história de militante negro 110 Partido radical Panteras Negas,
nos anos· 70, e seu trabalho como mdialista, considerado "a voz
dos sem vozes" onde dentm.ciava o racismo e protestavã. ~
ganirações aiminosas como a "Ku Klux Klan''.
Em todo o mundo cresce a massa de ativistas e criminalistas trabalban.do inoessantemellle para obter um llOVO julgame:nto.
Somente um novo jllgam.ento, imparcial e justo, com a garantia de
ampla defesa do réu • o que seria. uma extiaordinária manifestação
de respeito aos direitos humanos, à justiça e à cidadania • poderã
esclarecer todos os fatos. ainda obscuros., que envolveram o crime
cometido cootra o policial, levando il condenaÇão sumária o joma·
lista e militante negro Mumia Abu-Jama!.
F..., ""'i um apelo diamátioo no sentido de que V. Ex's se
manifestem, através de cartas ru telegramas, jmro ao Governador
do Estado da POIISilvânia, Sr. Thomas Ridgo, para. que esse pesa·
delo não se petpetue.
Igualmente apelo ao Presiden.te da Repllblica, Sr. Fernando
Henrique Cadoso, cujo passado traz maiCada, com a solidez de
um marco de pedra, a luta pelos direiros humanos em um tempo de
represSões; e ao Sr. Ministro da Justiça, Dr. Nelson Jobim, para
que busquem, sem ~ sellSibilizar aquela autoridade,
no Sentido de que seja evitado es:s:e ato - vale frisar - irreversível
que, provavelmente, iria aumentar a lista de OiroS judiciais americanos relaciooados à pena de morte~ dentte os quais o notório caso
dos anarquistas Sacco e Vanzetti.
Não há nenhum sinal mais sótdido e contundente de violência do que a gerada pelo póprio Estado, a violência de um sisteina
que desenvolve requintes de crueldade quando, a despeito de ter o
poder de pezceber e transformar uma realidade. permanece omisso
enquanto a verdade permanc>N; sepultada.
Notem bem. Srs. Parlamemares. nio se trata de uma ii:reguIaridade, de um simples em> jwfdico; ttata·se de ilm aro imotai,
um aro de traiÇão.!""" com aquilo que de mais sagrado pode eJtis..
tir sobre a face da.>tez::ra:: o direito à vida.
O homem tem hõerdade de escolher, como ser consciente
que é: oo percone o caminho da. verdade. buscando evoluir como
ser huma.!:lo. ou pe~ atre~ aos dogma,s e preéooceitos.
iludindo-se que avança.. quando. no máximo, desenvolve movimeotos circulares que tem nCi seu epicentro o ponto de explosão.
Sabemos que existe uma lei básica da tisica que reza: a par- ...
tit de uma ação, temos uma reação. Essa lei-.. aplica também às
relações humanas. A opre~ gera a n:.volta; o radicalismo, os ICXcessos, a inj.J.stiça gera a violência. Que Deus ilumine os comções
e as _mentes dagueles que }X)SSUem autoridade capaz de: :reverter o

rumo dessa triste bistlria. e impedir que o mal prevaleça.
Desejo 1ra11spor alguns palavt>S de um elos diretores da r.ldio da Filadélfia onde Jamal tiabalhava: '~amai é um jovem exll:aOrelinariam!lle talellloso e brilhante. Uma potência e força indi·
vidual sem limites. Com inteligência e habilidade para ter se tomado o ânCO!ll da Rádio Póblica Nacional".
Desejo transpor, igualmente. algumas palavrns de Jamal no
cárcere: ''Sou da opillião de que rodo presidiário negro, antes de
mais na.da. é um presidiário do sistema político, construído e mantido sobre a desvalorização dos negros".
A btavura e o destemor de Mumia Abu.Jamal, que mesmo
Selltenciado permanece hícido e combativcb, sensibiliza-me profim·
damente, na medida em que sua postura vem sedimentar em meu
e<nçãoum pemamenro belíssimo que li em algum lugar e que dizia:

••o sentido do imediato deve ser superado pela
fume noção de que a vida não se resume no usufruir do
aqui e agora. O U!lo1.1fruir da vida é duração. cujo sentido
cone ~me,2te ao conceito de etemidade".
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Srs. Seoadores. sou contra a pena de morte. porque esta é
um ato irreversivel; portanto~ o cidadão que é julgado e penaHndo
com a pena capital. seja ele inocente ou culpade. deve IDeiOCe< e
esgotar todas as argutnelllaçi5es e usar todos os insb:Umeotos possíveis até dlegar o momento do cumprimeJ>to da sentença. Por isso
estou nesta tnlJuna e tenho certeza de que o Presidente do nosso
País e o Ministro da Justiça não tatdatão na atitude de pedir a busca de altemativas aínda não cogitadas paia inoo:ntá-lo ou condená-lo defmitiv>mente.
~
Sei que ao faz6-lo o Brasil estad somando sua contribuição
às manifestações lll!lDdülis de <><ga•izações de direito humanos e
até mesmo organizações governamentais de âmbito mundial que
pedem neste momento qae se coo.ceda a um homem. a um intelectuaL a um IIabalhll<lor da comunicação, a esse joma1ista. a oporn!·
nidade de se esgotarem, por meio de seu advogado. todos os ÍDS·
!IUineD.tos que possam se não liVIá-lo dessa sentença pelo menos
fazer com que ele chegue ao tr:ibunal DOSsa pena múima depois de
esgotados todo seu tem~ e oportunidade.
- Digoissooomo sentimento de uma. brasileira-que tem participado e recebido solidariedade de todo o !lllllldo. E por mais que
possamos criticar o BiliSil no que diz respeito a suas decisões. elas
têm sido democ!áticas. ~ pomo de vista da opatunidade de pode!:"·se .fr<qüentarum tnõunal e de julgar: nesse tribuual. No Bmsil.
o nosSo Congresso • graças a Deus. não pôcle atê hoje aceitar essa
pena máxíma. potqne a.Íllda entendemos que os oonflitos e as violências que aqui existem são CQISe(j11ências do aspecto social deste
País e também da nossa cultuia • teligiosa ou não • de que todo
homem nasce inoeente, quanto ao entendimento e ao comporta·
mente. Sabemos que a nossa tmjct6ria de vida DO seio de nossa sociedade é que noo faz mais ou menos violentos. cméis. liVres cu
sentenciados à pena de mmte.
·
Sem IeCOI!hecer esses a:spectos. ftca exttemamente impossível tr.1zer pam o nosso Congresso um d~ID!te dessa na.tuxeza.. Sabemos que há violência no nosso País e que há homens que merecem e estão vmladeir:amente cumprindo suas sentenças. mas sabemos também que há OlTOS que poderio. de certa forma. ser compensados. na medida em que buscalmos em.nossos.4rihlmais. esgotando os nossos recursos. se uma pessoa foi inocente oU culpada. e se foi inocente sabemos que não podetemos devolver: o seu
tempo de vida passado no cá!l:ere· mas poderemos ainda resgatar a
oportunidade de fazer com que ela seja um cidã.dão e ~e ~
com sua integraÇão. tn1zer sua oontribuição par:a um país onde
houve uma falha.
No entanto. se há a pena de morte. nif<? hã uma oportnnidade. Como brasileira e como mulher negra sei perfeitamente o que
isso signifka. Não somente cu. mas todo e qualquer j.uista dosEstados Unidos que compteende essa questão dos direitos humanos
sabe que a cor da pele pesa nahma da decisão.
Por isso. desejo que possamos nos manifestar. sem interferir
nas decisões, como um apelo de um Senado que, pm: sua compreensão. Dão permitiu que até hóje este País tivesse uma pena de
morte. que sabe que temos que ter medidas radicais c até mesmo
tigidas quando a sociedade for violentada individual ou coletiva~
mente po< alguém. Quetemos que haja entre nós o sentimento e a
solidariedade de que a vida não nos pertence. de que a vida perten·
ce a Deus e que a seu tempo é ceifada. que não seja pelas nossa$
mãos~ com suas falhas..
Solicitamos. aínda. o apoio dos oobres Colegas ao telegmma que redigimos ao Governador. DO sentido de que seja prctelada
a sentença e que se esgote todos os mansos paia que ele possa ter
uma oportunidade.
O Sr. Ronaldo Cunha Uma- Pecnife.me V.Ex'umapar:te?
A SRA. BENEDITA DASILVA- Ouço V. Ex• com Jl"lZ"'".
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O Sr. Ronaldo CUDha Lima • Sem entrar: DO mérito do
processo diante dos detalhes que V. Ex• traz, as circunstâncias que
envolvem as provas analisadas, o tempo de duração do julgamento. aquilo que foi ou não avaliado pelo ca;po de jur:ados. a sua
canposiçio. enfim. abstraindo tudo isso. devo manifestar: a minha
solidariedade à tese que V. Ex• defende em relação à pena extrema. oo seja. a pena de marte. Nelson Hungda dizia que o maior
bem é o bem da vida. Já houve quem acres<::entasse que, na vida. o
m:rior: bem é o bem da homa. Todavia. os conceitos de pena. conceitos que têm vadado ao longo do tempo. nos principias latinos
·do pollitur qnia peeeatum est. que signifii:a "pme-se porque pecoo.'~ na sua evolução. oo seja, ''pune-se para que não peque"; e.
mais Wde. na tese eclética da junção das dnas • ''pune-se ponJUe
pecou" e 11pone-se para que não peq11e" -, a evohlção da ciência
penal jamaís admitiu que essa pena ehegasse ao extremo de não
poder: ser:=-ista. teaValiada. teduzida ru redimensionada. Em última palavm. Senadora lleDedita da Silva. a pena de morte é a morte
da pena. já que nãO pode mais sei' revista nem na sua dimensão
nem na sua intensidade e até mesmo na própria vida de quem foi
atingido. Se porveti!Uia pairasse uma dúvida. surgisse um eno. já
seria irrepar.ivel. ponjUe a condenação seria exlrema, seria capital
Por isso, à consciência jurldica· que nos desperta. que nos motiva
na apreciação dos fatos juridicos hoje. refaça-nos a consciência
de que a tese que V. Ex• defende é jmfdjca. legal e. do ponto de
vista cristão. a melhor. E a ela me associo, felicitando-a por..essa
posição.

A SRA. BENEDITA DA SILVA. Agmdeço ao ilusire
Seua.dor e gostaria de dizer. emociooada, o que realmente tem me
)OCado. porque há alguns anos vellho trabalhando nesta campanha.
espetando que a oportunidade surgisse. Faltam apenas 10 dias paia
que o Sr. Mlllnia Abu.Jamal seja executado. pois está m=do
pata o dia 17. Por isso. mais uma vez. quero estender o meu sentimento. o meu apelo a esta casa nas palavras do Senador: Ronaldo
CwJha Lima. e pdiir a meus Paxes que assinem o telegrama de solidariedade para um gesto qoe é única e simplesmente humano.
·Muito obrigada.

Em o que tinha a diju. Sr:. !!residente.
O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Concedo a palavra ao DObre Senador: Casiido Maldaner:. V. Ex• <lispõe de vinte
minutos.
.
O SR; CASILDO MALDANER ( PMDB-SC. Pronnncia o
seguinte cliscurro. SemteVisão do orador.)- Sr. Ptesidente. nobres
SN e Sxs.. Senadores. a Senadora Benedita da' Silva no início do
seu piOilUilCiamento na tarde de hoje ligeimmenle fez referencia à
Comissão do M=osu1. integmda poc Senadores e Deputados Fe-derais, que :realizou uma xeunião na última semana em Assunção.
Gostaria de faur um hteve registro dessa viagem. da qual
participaram a Senadaa Benedita da Silva e os Senadores Lúdio
Coelho. Rober:to Requiáo. Joel de Hollanda. que fazem par:te da
mesma. além de cinoo Deputados Federais: Paulo Bomhausen.
que é o Ptesidente da Comissão. Júlio Redecker. Valdir Colatto.
Fmuco Montoro e o Deputado Miguel Rosseno.
A Comissão que integrou essa viagem. eomposta por dez
membros,. lá compareceu nos dias 3 e 4, Qdminando o encenamonto no sábado. com as ptesenças dos l'nlsidentes do Uruguai.
da Argentina. do Patagua.i e do Brasil Também participaram os
Ptesidentes da Bolívia e do awe. como espectadcrres. em função
mesmo da expectativa de que os países que boje formam o Pacto
ADdino também venham. com o tempo, a se íntegrar ao MetoosuL
Essa é a tend&lcia. qoe se verifica.
Sr. I'Iesidente, St's e Srs. Senadores. nós. os legisladoru
dos quatro países, nesses dias em que estivemos em Assunção.
discutimos a necessidade de adequar: a legislação Dão só na parte
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· CC!Illetcial. mas em outros setores. como o social e o cultural. É
preciso aporar as arestas emre as legislações dos países que compõem o Mercosul. para que haja um tiabalho co.tJSOrciBào no campo do capital, das mercadorias. das trocas e ba!:reiras burocráticas

que ainda existem entre os países. É preciso uma sintonia.
P<r exemplo, em relação a ~. midioos dos ootros t1is
países podet.!o traha1har aqui? Advogados br.lsi1eiros podedo alUar
nos f6runs daqueles países? De que maneio> vamos pemJitir isso. de
que maneiia vamos fazer esses entmdimentos esse imercâmbio?
Sr. Presidente, esse intemlmbio entre os países sul-americanos Dão tem por fmalidade uma competitividade ent!e n6s. A
gnmde expectativa é de que procuremos nos adequar em todos os
campos. para que. dando-nos as mãos,. possamos-competir com o
=to do mundo. com os outros blocos, oom o Mercado Comum
Europeu, com os T~gtes Asiáticos e com o NAFTA. A grande mzio de nos darmos as mãos é não ficaunos isolados e. competir~
mos, mas não entre nós. os sul..americanos.
·
É por isso que estamos procurando nos adequar em tOdos
os sentidos. Além dos Co~ssistas dos quatro ~es, houve a
paiticipaçã.o de alguns observadores do Congresso da Bolívia c
do Chile. No sábado, além dos quatro pres!deDtes e dos ministros da área econômica dos paise> que formam o Men:osul, tivemos a presença dos presidente> do Chile e da Bolivia, exalamenu, para tentar iniciar esse grande entendimento. Essa é a grande camjnhada que se inicia.
Por i>so repito, Sr. Presidente, com o pos>ar do tempo, a
tendência é os países que formam o Pacto Andino se integma'llm ao
M!"t''SUI. formando um gnmde bloco. Depois, toda a América do
Sul. e, fmalmente, todas as .Américas. Penso eu que, com o passur
dos anos, o mundo terá tres grande> blocos, um gmnde tripé: o
Mercado Comum Europeu, os T~gtes Asiáticos e n6s, os ameria>nos.. Seria a união das Américas. para se autopotegerem e competirem com o resto do mundo.
Sr. Piesidente. era esse o registro que desejava fazei da nos-

sa viagem a Assunção, na última semana, em companhia de vários
colegas do Senado e da Câmara dos Deputados.
·
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Coueedo a palavm ao nobre Senador O.,.,- Dias.
V. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu prommciamenlo.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisãç> do orallor.) - Sr; Presidente, St's e Srs. Senadores. eu li há alguns dias um artigo de jornal_que pregava o fm
da Voz do Brasil, porque senado= e deputados discursavam com

o plenário vazio para serem ouvidos por seus eleitores.
Eu não voo pedir que os meus ele~s ouçam a Voz do
Brasil, mas vou pedir que o Govemo a ouça. pam que eu possa.
devido às dificuldades que estou tendo de pesSoalmente alertar o
Governo, ser ouvido. Venho falando sobre o assunto desde o pàmeiro semestre, mas a situação é mais grave agonL Trata-se de
uma situação presente que- vai se tomar, num fublro DJl1ito ~xi
mo, irreversível, Iefletiudo o des<aso com que está sendo tratado o
agricultor neste momento.
Quero me inspirar aqui numa p:JSição assumida na semana
passada pelo Senador Jefferson Péres que, mesmo sendo do partido govemista, se posiciona como critico do Govemo para teotar
contribuir. Essa é também. minha intenção.
Li também no jomal que o Ministro do Planejamento. José
Serra. não couhece uma vaca. Se ele falou, eu acredito. U DO Paxaná, pediram-me que mandasse uma fotografia de uma vaca ao
Ministro José Serm. Fiquei preocupado, pois podia assustar o Ministro com a fotogmfin. Per isso, numa primeira etapa, se ele me
coocederuma audiência, vou descrever o que é uma vaca; depois,
mando uma fotografm; depois, quem sabe, ele aceite um convite
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para ir ao Paxaná CODbecer pessoalmente uma vaca -lá temos muitas, como há DO Mato Grosso do Sul, como há, ali&;, no Bmsilintciro.
O Ministro do Planejamolllo, talvez per não conhecer uma
vaa> e a sua importincia, está segumndo o dinheiro que poderia
hoje estar fmanciando c plantio da safra de veria.
Sr. Presidente, fui pes>Oaimente às ag&lcins do Banco do
Bra>il. Fui como produtor rmal, para que Dão confundissem a minha presença com a de um Senador investigando o que está acontecendo. Como produtor tuiai. falei com o superintendente do
Banco do Bm>il no Pamná hoje de manhã, para não CO!llder aqui
nenhuma injustiça.. Disse-me o superintendente que, a Iespeito do
crédito ro('!tivo divulgado pela imprensa, desconhecia. se existia
esse dinheiro, e. existindo o dinheiro. quais as JlODl1êlS psra sua libetaçio.
Senador Vilson Kleinübing,juD1ameute com o Senador Casildo Maldaner, com o Senador Lúdio Coelho, acompanhados pelo
Senador E1cio Alvares, Uder do Govemo, e pelo Senador C3rlos
Bezem. n6s temos tentado coov-" com o Governo a respeito
do caleDdúio agócola e da~ oportunidade de se hõerar o dinheiro
para a safn. ou não.
O superintendente me disse que para o trigo ainda há. algum
=·mas para plantar milho, feijão, soja, algodão, ou seja, para
a safra de veria, não há dinbeiro e nem normas para libení-lo. No
meu Estado, <pie JXOduz 60% do trigo nacional, já estamos pensando na colheita do trigo.
..
Enquanto o trigo já está em desenvolvimento, estão falando
ainda em liberar dinheiro para o trigo. Ora, o calendmo do Go~er
no está desajustado oom a Iealidade da agricultuta bmsileiJ:a Tanto é que não há IealiSOS nem nmnas nos bancos em relação aos
li.$3,2 bilhões que fonm anunciados e que ninguém viu até agora.
Enfim. qu')DIO ao trigo, o dosas~ e>tá al. Temos que colocar alguns I1ÚDI<roS pua que aqueles que uão vivem diretamente
ligados à agricultura entendam sua importância. Quando falamos,
não é simplesi:nente para sem1os ouvidos na Voz do Brasil, mas
sim pa:que -temos resj>orisabi1id com o nosso Estado, com.
aqueles que representamos.
Há dez anos, desde-que o· Brasil atingin a sua au(!>-suficiência em 1988. estamos al.ei:tando o Sovemo. Ou o govemo diz que o
produtor dev~ plantar trigo w diz que vai importar, porque sai
mais bamto. As portas fed!adas, ele fala i>so, mas o bamto do Go- •
vemo está saindo caro.
Vejam que o Govemo negou- o tmno é esse- aos triticulto= um piOÇO de gaiaDtia de US$150 dólares a tonelada. Hoje o
desabastecimento já está OCOil'OI!do, uão há trigo para os pt6ximos
t1is meses uo Pais, e o pãozinho já subiu de dez para quinze centavosdexcal.
Estamos vendo as conseqüências da inconseqüência do
Govemo, que julgou ser mais bamto importar do que plantar e se
esqueceu dos seguintes números: importando o suficiente para o
abastecimento do próximo semestie, àlegaremos a quase US$1 bilhão de dispêndio, ou seja, teremos de jogar para fom do Pais
US$1 bilhão.
Com esse diziheiro, poderíamos plantar exatamente 4 milhões de hectares e, pela produtividade média do Brasil - 1.800
quilos per heáaies -, poderlamos produzir 7.200 milhões !oDeiadas oom o mesmo dinheiro que comprarlamos 5 milhões de tooeladas- talvez nem isso -. porque argentinoS. canadenses e ameriCanos, que não são bobos, já elevaram a tonelada do trigo de
US$160 para US$210 e já querem US$270. E vamos ter de pagar
o piOÇO, porque não planejamao a produção imema do trigo.
O que aconteceu com o trigo vai acootecer na safJ:a. de veriio, mas o trigo traz reflexos econômico-sociais que já são ixrecuperáveis. Deixamos de Yer circular na econom.ia. com a venda de
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ÍllSUmOS. US$270 milhões de dólares. Deixamos

de abrir vagas

para 600 mil empregos.
Entretanto, o Ministro do Planejamento -que c:oufessou Dão
conhecer uma vaca - assenta-se, por loogos dias e horas. com a indóstrla automobillstica para n=lver o problema das quotas e da
produção. a fim de ger.n- dois, tiôs ou quatro mil empregos. E 600
mil empregos Dão setão gerados, nos pt6ximos seis meses, em
nosso Pais, em virtude da lavoura de trigo não ter sido plantada.
Parece-me que há um desvio Dão apenas de oonbecimento
mas. até, de inllillgência das pessoas, neste momento, que estão
enxetgalldo a solução pu:a os problemas COil10 se estivessem sentadas DOS bancos de universidade m.iDistraDdo uma aula para uma
classe de ahmos. Muito professor atiapalha! O Governo p:ocisa
COilVersar com as pessoas que vivem o drama do dia-a-dia. pon:JUe
a crise não está só na agricultUia. Esse alerta do trigo iiá O<Xlm>r na
safra de vet.ío, ocasião em que estaremos colhendo 6S milhões de toneladas, cu seja, IS milbões a mc:ooo do que foi oolhido nesta safm.
N"mgném avisou o Governo de que para abast=r o Pais
precú;amos das 80 milhões )lo toneladas que colhemos e precisariamos aJJmentar cerca de 20 milhões de tmeladas, neste ano, para
que o abastecimento seja llanq(ii!o, potqUe iremos importar mais
do que exportar. Asexportaçée$ brasiieir.ls atingem 10 milbões de
toneladas por ano. Esle áno, iEemos atingir mais de lO milbões de
taDelailas de importação a um custo elevado pottjlle os exportadores. lá fora, VeriÍIC3IlUll que não plantamos trigQ e ilio DOS ofetecer uma quantidade muito grande desse produto. Não imnos plan·
safJa irá cair 10%, é boato.
ADalisem os dados: está sendo utilizado 40% a menos de
calcário - 20 milbões de tooeladas no ano passado e 12 milbões
este ano - e 2S% a menos de fertilizantes. Isso significa prOdutividade menor. Não é só a área que está sendo reduzida. Os llatores
Dão estão sendo substiluidos de farma adequada e n6s estamos
lar a safra de""""'-~ dimn que a

com um parque de máquinas com uma vida média de dez anos.
N6s esta.mo& suca.teando a agricultura e nos entregando. porque a
soberulia está. sendo penlida no trigo, com 80% já importado para
o consumo.. E nós vamos entregar a soberania na safra de verão.
pottjlle algném de dentro do Governo pensa que é mais .barato importar do que produzir aqui. O custo é muito alto.
O Sr. Vllson Kleinühing- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. OSMAR DIAS-~ o aperte a V. Ex•.
O Sr. Viison Kleinühing -Em primeiro hlgar, Senador Osmar Dias. eu queria lhe fazer um apelo como a:pngo e admirndor.
Como amigo do passado, que já somos.pmque trabalhamos jnltos
em Estados vizinhos e como admirador poit~Ue cada vez o admiro
mais pelos seus prormDciamrntos aqui nq Coo.gresso Nacional
Não diminna'D]O'i. a estatuia do nosso Ministro do Planejamento
com essa Irisrória, que não sei onde apa=eu, de que ele não conhece uma vaca. Aliás, esse não é um pré-roquisito para o cargo
de Ministro do Planejamento. Fui Secretário da AgricultUia e seu
engenheiro eletticista. Meus adversários diziam que eu não sabia
distingnir um poste de um pé de milho. E fui eleito Governador
depois disso. Ele tem que ser um bom Ministro do Pianejamento,
tem que atiminisuar um Orçamento gigantesco em tetmos de despesa e pequeno em tennos de IOCOita. Estou fazendo a defesa em
n<:>me do Govemo. O Ministro do Planejamento que fcr querido e
adorado por todos os Senadores e Deputados deve ser demitido,
no dia segninte, pelo Presidente da República. Não vai ser um bom
Ministro. Na segnnda parte de men prommciamento, digo que V.
Ex• tem toda I32io nessa questão. N"mguém nunca lutou tanto
quanto V. Ex• ealgnns compaubeiros nossos p3ia darumaaltemativa baiata, de custo pequeno e de solução.eficaz; cano foi dada
para o p:ojeto da agricultunl neste ano. Infelizmente, o Governo
~=~~oo=~==~~~para~gar
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a conta desse compromisso. o-nosso pequeno agricultc:r. que está
atrãs dos R$30 mil. nãOoonsegne encontrar, no Banco do Bruil,
nem o gerente, para eruregar os R$30 mil a 16%. Temo que daqui
a pouco ele tenha um acesso de raiva e quando nio conseguir pnte
desse dinheiro, ao invés de plantar, apilque em caderneta de poupança em uma taxa de mu1imenlo até muito maior do que essa.
Então, faço esta observação: o Ministro Serra tem que cortar muito, porque o Govemo gasta detnais, n6s gasta.IIlos demais aqui.
Dou uma infcmnação a V. Ex• e a todos os Senadores aqui presentes: nos illtimos 12 meses. aumentamos em US$12 bilbões a dívida pjblica dos Estados brasileiros e ~gamos. por dia. US$25 ntilhões de dívida pjblica. de titulos públicos, pagando um hospital
de 350 leitos por dia. De quanto V. Ex• acha que p:ocisa a agricultura brasileira neste momento? Então, temos os nossos compromissos pai<L resolver aqui internamente. Faço este apane. em primeiro lupr, para registrar que continuo seu admi:mdor profundo.
Em segnndo lugar, é bom que ele nãO oonbeça uma vaca mesmo: é
bom que ele oonbeça onde ammjardinheiro para a agricultura.
. O-SR. OSMAR DIAS - Senador V!lson Kleiniibing, vou
aceitar a sua repreensão, dizendo o seguinte: no dia em que colocan:m uma vaca e uma cabr.t diante do Ministro do Planejamento
e ele apontar para a cabra e disser que é a vaca, não vou me importar nem um pouquinbo, desde que ele cumpra aquilo que, pela imprensa, foi prometido. No dia em que ele fiZei" isso, não me importo se ele não sabe diferenciar uma cabra de uma vaca. ou-Uma
mula de uma égua. Daí. não vai fazer diferença para. mim. Agora,
S. Exa. tem que cumprir o que não está sendo cumprido.
Estou no Partido do Govemo e. no dia em que me conVida~ para fazer parte desse Partido, coloquei s6 uma exigêru:ia:
que. em t:roca, jamais me veriam em uma roda, discutindo indicação para qualquer cazgo dentro do Governo. Não faço e Dão farei
isoo, mas cobro e exijo minha independência para· expressar e dizer o que penso. O Govemo, que acenou com soluções. está txazendo diílCUJ.dade.aos produtores.
Quero aproveitar a presença do Presidente do Congresso
Naci<:>nal, Senador José Samey, para dizer que um dia voitarei a
esta tribuna para Iançar-lhellão UI!! desafio, pois penso que, com a
experiência, o conceito e Orespeito intemaciOnal que S. Exa tem.
podetá ajudar o Presidente Femando Henrique Cardoso no maior
desafio da agricultura brasileira. Isso Dão está sendo feito porque estamos discutindo piculubas e problemas domésticos quando o
problema maior- e isso v~ abonlar aqui, Sr. Presidente José SarJWf - é lá de fora. Precisamos resolver a questão do protecionismo,
que só poderá. ser solucionada com conceito intemacional e altas
autoridades. Como temos um diplomata na Presidência da Repú·
blica e uma pessoa de alto respeito nacional e internacional, na
Presidência do Congresso Naciooal, este é o momento para a soiução dessa questão. Estes, sim, podem negociar uma redução do
protecionismo que toma conta hoje dos blocos econôiilicos mais
fortes, responsáveis pela deD:ubada dos preços de meio por cento
ao ano dos commodities agricolas. É de se notar o café e o cacau,
que o Senador Antonio Carlos Magalhães. oomo sabemos, tem ieito aqui a defesa desses.produtos. Não venceremos esse desafio intemamente apenas se não nos voltannos à ecooomia Ültemacional
e procuxannos uma integração competitiva desse setor. que ofetece maiores vantagens COII!p3G!tivas do que qualquer outro setor da
economia. Entretanto, o Governo está. tratando a agricultura cano
se o problema fosse apenas as dividas que Dão forun pagas por
maus ~gadores ou por aqu•les que são bons ~gadores. mas não
oooseguem quitá-las.
Coccedo o aparte ao SenadorGetaldo Melo, can satisfação.
O Sr. G=ldo Melo - Nobre Senador, quero cangratularme com V. Ex•, apesar de reconhecer que se trata de um promlll-

Agosto de 1995

. ANA!SDOSENADOFEDERAL

espea1laÇ;io

285

não é socialdelllOCI3CÍa aqui ou em qualquer
ciamento duro que V. Ex" está fazendo à Nação. Considero-o, en- pam a
é preciso que o grito que V. Ex• parte do mundo. Temos que alertar o Govemo par.1 os fatos que
está dando em nome da agricultm:a b13sileira seja ouvido. Eu, o talvez cheguem ao conhecimento do Presidente da República não
País e o Senado conhecemos muito bem os argumentos que os coincidem com aquilo que está OCOIIelldo reahnente em todos os
cientistas eamômicos usam e insistem em usat pam defender essa Estados brasileiros.
enlouquecida taxa de juros como fauna de enxugamento da de· ·Petgunle ao Senador fris Rezende qwnto valia a terra do
manda. de desaquecimento da economia. Por que é necessário de- . seu Estado há seis meses e qoai!lo ela vale hoje. S. Ex• vai dizer
saquecer a demanda? Porque ela é maior do que a oferta. O depoi- que vale um terço. Peigllllte ao SeDador Lúdio Coelho quanto vamento de V. Ex• }lnta-se ao de tantas oums pessoas que tém txazilia a terra no seu Estado e quanto vale hoje. Isso está acontecendo
do o tesf<:!llllDho de que a agricultm:a 1mlsileúa está seguindo la- com todos os Estados bo:asileiros. Houve, portanto, uma demlbada
deira abaixo, o que significa que com a taxa de juros alta, alguns no palrimônio e, além disso, uma demlbada na receita e uma
se preocupam em reduzir a demanda. nio se preocupando que a transferência de diDheiro paia os especuladores, os agiotas.
política de redução de demanda esteja reduzindo também a of-.
V. Ex"s podem petguillar por que estoo falando do MinisE o que vamos fu7n!! Não coobeço economia, não coobeço Jl!<S" tro do Plauejamento e não do Ministro da Agricultuta. Faço isso
são sobie os pn:ços em. ascensão nnma atmosfera de abundância. porque falar do Ministro da Agricultuta é chover no molhado. EsTambém não coobeço qualquer instmmento de gerenciamento da tamos vendo um sistema perverso~ no qual os banqueiros estão
ecoilOinia capaz de manter baDtos os preços IIIllill1 eoonomia de es- rindo à toa e os que produzem estão chorando. Pensamos que o
cassez. Se não estamos sendo capazes de manter a oferta agricola, Ministro José Eduanlo. como Miniotro da Agricultm:a, é um ótimo
estamos prepar.mdo umll. bomba de efeito retanlado, que vai ex- banqueiro e, já que não. está do lado dos produtores. nllo voo mais faplocfu- quando a escassez di produtos agricolas começar a pressio- lar em S. Ex•, pois está mnito satisfeito oom a política dos }lros altos.
nar os preços. Creio que o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
O Sr. Carlos Bezerra- Pennite-me V.Ex•um aparte?
O SR. OSMARDIAS- Quço V.Ex"can prazer.
que semp~e se manifestou com extrema cautela em relação a essa
política de juros altos, deve estar consciente de que algo muito
O Sr. Carlos Bezerra - Senador Osmar Dias, quero solidaeOOgico precisa ser feito, num pais em que, de repeme, o sistema rizar-me com o pronnnciame:nto de V. Ex• e dizer que há um equíbancário passou a cobmr taxas de juros mais altas do que os agio- voco na colocação do Senador Ger.lldo Melo, quaedo diz que a
. tas. Voho da minha 1eiia, sabendo que, neste Pais em que o crédito agricultm:a está indo ladeira abaixo. No mru enteeder. o que está
pessoal está sendo onerado em apro;rimadamente 16% ao mês. indo ladeira abaixo é o Real O primeiro a ser atingido com a·ciise
existem agiotas cqbcmdo 8%. Houve tempo em qoe tomar clinb.ei~ da agricultuta é o Real. que é necessário ao Pais e fundamental
ro emprestado de agiota era sinal de que alguém estava às vésperas J"'I" a estabilização da vida econômica. Já disse aqui várias vezes
da falência. Parece que agma tomar diDheiro emprestado de banro e vou repetir novamente: a questão da agricultura é política. é um
é que significa que alguém está às portas da quebradeira. O Sena- jogo do poder o fato de o Biasil não estar ao lado da agricultm:a.
dor José Agripino fez a mesma constatação que fiZ e confumou- pois o poder do Bt:lSil hoje está com os banqueiros e com as granme ter obtido as mesmas infonmções. Partindo, portanto, das des indústrias do Sudeste. São eles que mandam no Pais. Quando
preocupações de V. Ex". penso que está na hora de chegar ao Pre- há mn problema rom uma grande imhístria; os Ministros se esforsidente da República a nossa voz. o nosso apelo para que esse as~ çam paia resolver. Os banqueiros nunca lucruam tanto neste País
como agora. Por que não se procw::a uma sobJção para a dívida insmrto seja encarado de frente, com a responsabilidade e a eompetência deste Govemo.
terna do País? Porque ~- in~ aos banqueiros mexer na esO SR. OSMAR DIAS - Meu caro Senador GeJ:aldo Melo, trutura da dívida intema; pois estão muito bem acomodados gali nos jamais o Presidente da República tem reafmnado e
nhaudo o que querem. o Pais todo tiabalhando paia eles. O Presido com Sua Excelência-que há hoje, com o Plano Real. uma trans- dente Femando Henrique Caidoso é um grande democrata, nósferéncia de diDheiro par.1 os ttahalhàdores que, segundo alguns di- acreditamos em Sua Exceléncia. Meu pattido, o PMDB. apóia seu
zem, foi de 8, lO; 14 ou 22 bilhões de reais pam os COJJSUmidores. Govemo aqu~ mas está esperando uma defmição com relação às
Mas. se estivéssemos no setor produtivo tr.msfeiindo -recursos ape- questões da agricoltura e da dívida interna. A FAO nos diz que
nas pam os IIabalbadores, n6s nos CODformatiilmriS e acreditada- precisamos de 100 milhões de toneladas de gtfos pam abastecer
mos que essa crise teria o seu retomo até ~10 melhor poder aqui· apenas o BrasiL Produzimos 80 este ano. V. Ex" nos informa que
sitivo !los trabalhadores que poderiam pagar melhor pelo pxeço da essa produção deve cair pala éO nillhões de -!adas. Isso signifioomida, dos produtos agricolas e, desta fomia, podetiamos ter ca que teremos que importar em grande quantidade, e o Pais não
compensado esse sacrifício momentâneo. Mas. não. Essa tnfusfe- tení condições pam. isso, porque. às vezes. o produto não está disrência de recursos OCOJre também e continua historicamente ocor- poDÍvei. como é o caso da soja. do milho e do trigo. este último
rendo em relação ãquele setor que mais absorveu o diDheiro do se- tendo o seu preço elevado aos pincaros, em razão da frustrãção de
tor produtivo naeiaoal, que 6 o sistema bancário.
safra nos.JXincipais palses produtores. O setor agticola, Senador
Atualmente. há uma participação do sistema fiDanceiro de Osmar Dias, deve unir-se para tomar-se forte, e os políticos empe16% em relação ao PIB. São cinqilenta bancos que movem 16%, nharem-se em embates duros. porque nesta guena que aí está com
enquanto sete milhões de propriedades IUiais no País ficam com diplomacia nada vai se resolver. Tem-se que bater duro em tOOo o
12% do PIB, e a massa de llabalhadores, todos os llabalhadores segmento econômico do Governo~ que é composto pelos mesmos
somados }lntos flcam com apenas o dobro daquilo que os baueos homens de vinte anos atrás. No Banco do Brasil, no Ministério da
estão conquistando em relação ao PIB.
Fazenda, por exemplo, o perfil do pessoal é mais oo menos o mesQuando falo de soeialdemocracia no interiO<, as pessoas mo. E os que enttaram mais recentemente já o frzeram porque esnão entendem muito bem. Procuro, entio, explica>: dizendo que so- tão aliados a esses seta:es econômicos. aliados dos banqueiros. das
cialdelll0Ct3Cia é pexmitir que também aqueles que ganhamn me- g:mndes indústrias do Sudeste, são homens de conf.ança deles. Por
nos até agora possam ter uma vida mais digna. gaDhar um p:mco isso é que estão ocupando esses: catgos importantes de assessoria
mais. No setoq:rodutivo, ganhar porque se llabalha e se produz e nestes mmistérios. que são fundamentais para a vida do País. Obnão porque se especula. Transferir diDheiro do setor produtivo servo, com tristeza. a grande imprensa denominar o agrlcu_ltor bra-.mto, duro e necessário. pois
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si!eiro de picareta, opottunista, chantagista, quando, na realidade,
ocone uma crise grave na agricultura brasileira. As coopetativas:
sérias do Rio Gr.mde do Sul, do seu Estado, Panmá, estãO falidas,
com dificuldades enormes; pequenos produtores, que há anos cultivam a temi, mmca enfrentarun problemas como agcna. Isso porque houve uma descapita.1.iza.ção do campo. com o Plano Real. e os
representantes do Govemo não qUerem reconhecer esse fato e levam ao Presidente uma posição equivoeàda,
A- iigricultura
tem que ser salva de qualquer modo, porque não é a agriaútuta
que está afundando, volto a dizer, mas sim o Plano Real é que está
indo por água abaixo. Isso é danoso, abameote prejudicial para o
País., porque, se entramlos em outra crise inflacionária e se tiver~
mos que procurar um outro plan~ não sei onde é que vamos parar.
Parabéns a V. Exapelo seu brilhante prommciamento.
O SR. OSMAR DIAS • Muito obrigado, Senador Carlos

enada.

Bezma.

.

A respeito desta união que deve haver entre o setor agrlcola. e a classe p:>Jitica, gostaria de fazer uma ccosideração. Fiquei
analisando por que "'! EurQJ>l e nos Estados Unidos os agricu!IOres têm taD1a força no Congresso e junto ao GovemO a ponto de
conseguirem tantos subsídios por ano. equivalente a cerca de 80%
do Pffi brasileiro. Será que lá eles vivem, a maioria das pessoas e
e!eitotes, no campo a ponto de ter tanta força política? Não. Lá a
soci<dade pe=beu que a agricultUia é estratégica, é o fundamento
da economia, e não adianta o setor de máquinAs agóco!as tentar
sobreviver sem a agricultuta. os insumos. Não adianta. Os pró.
prios consumidores não reclamam de pagarem 7% do seu salárlO.
que vai direlo ao subsídio agricola. porque sabem que é em função
desse subsidio que o preço da cesta bãsica ou o preço da alimenlação caiu de 50 para 20% em relação ao salário nesses paises mais
desenvolvidos.
Então, o lobby que se forma não é do prixlutor rural, mas
de todos os negócioS que-se enVolvem com a agrlcultma. inclusive
dos consumidores que acreditam num pxeço baixo permanente da
alimemação com a co!llribuição de 7% que eles dão.
A socieOade brasileira precisa aCOidar. O problema da agriculnua não- é só dos agôcultores. mas da sociedade brasileira e em
especial do Govemo, que até o momento está devendo muito aos
agricultDres.
O Sr. Romero J,ucá- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. OSMARDIAS. Pois"llão. SeuadorRomeroJucá.
O Sr. Romero Jucá - Gostaria de registrar, Senador Osmar Dias, a importância das colocações de V. Éx•. É fundamental
que o Congresso Nacional e o Govemo Federal tomeJ:I! uma posição em relaçãO à agriculbna. A agric1ilinra elo Norte está falida,
especialmente em Roraima.. Os agricub.oreS' estão saindo do Estado, inclusive o abastecimento está passando por' um problema gravíssimo. Reitero a a importância das colocações de V. ~x'"' e 'embro a necessidade de reforçar o apelo para que os Fundos Constitt.tcionais do Governo- o FNO. o Fundo do Centto-Oeste e o Fundo do Nordeste - vol~ a _operar.em regime de urgência, j:i(.1X:jue a
nãc opetação desses fundos está trazendo sérios problemas para a
agricultura do Norte. O BASA não esli recebendo a proposta dos
agricultDres. A sociedade de Roraima e os agricultores do Norte
estão passando por uma situação de extrema dificuldade. esperan~
do uma posição do Govemo FederaL Quero apoiá-lo e dizer que
faço minhas as palavras e as reivindicações de V. Ex•. O Sr. Cast1do Maldaner- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte a V. Ex•.
O Sr. Casildo Maldaner • Nobre Senador Osmar Dias,·
gostaria de cumprimentá-lo e dizer que quando V. Ex.• aderiu ao
partido do Presidente da República. pela nossa .amizade de muitos
e muitos anos - somos vizinhos de Estado - e pela postura de V.
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Ex• ao longo da vida, já que é muito ligado aos negócios da agricul111ra neste País. fiquei pensando em como V. Ex• se portaria
neste momento pata não a.iar ccntlitos. Teria V. Ex• coragem de
ser aquilo ·que sempre foi? Hoje V. Ex" demcmtra que não se curvou, que contima o mesmo, que, embora perte!lreJldo ao Partido
do Governo? faz uma. autocdtica. uma ante-reflexão sobre temas
como esse. Com isso, cada vez mais, até mesmo devido à nossa
identidade, analisando o profundo e sério problema po< que passamos, cresce V. Ex• em nosso conceito.. Não há a menor dúvida de
que a cesta básica não se alterou durante este ano porque alguém
aguentou essa situação. Há uma lei da F'JSica que diz que a toda
ação comsponde uma reação; se não houve inflação, isso deveuse à agricultura, porque o preço dos produtos da cesta bãsica permaneceram congelados de julho do ano passado para cá. Em alguns casos, boove queda de preço. V. Ex• dá boje, nesta Casa, uma
demoostração de qile segue levando aquilo que sempre ap:endeu na
vida: ser coerente com a postura pública e o seu aliilptimento.
O SR. PRESIDENTE (Jqsé Samey) - Senador Osmar
Dias, peço a V. Ex• que conclua o seu discur.ro. porque já esli com
o seu tempo bastante esgotado. Protrogo o expediente por mais 15
minutos.
O SR. OSMARDIAS- Vou finalizar.Sr.Presidente.
Quero responder ao Senador Casildo Maldaner que cometeu um equívoco quando pensou que eu pzdesse mudar. mudando
de ).l3rtido. Eu viro pata o PSDB com essa exigência de continuar
falando o que penso. Se eu servir ao PSDB dessa forma,. permaneço. caso contrãrio. o PSDB que use os seus establtos e me expulse.
mas eu vcu continuar falando a veniade.
Lá nc Panmá, o PSDB disse: "o que o Osmar está fazendo
'flo partido. se está criticando o Gove:r:no?" Ou me expu}$am. ou sai
do partido quem não está satisfeito com a minha forma de falar.
E quero acrescentar ainda. Sr. Presideute. que para a agricultlll'a btasileira seria maiS barato pagar os compromissos de
campaDba do PRsidente da República com o atual Ministro da
Agricultura e não lê-lo no cargo. Custaria. sim. mais baratt ·, Eu tenho que ser sincero. porque os agricultores têm esse sentimento.
Se os agricultores pagassell;l a conta com o Presidente e dissessem:
"está paga a conta.. e nóS não podeinos ma.is conviv_er com um ministro banqueiro no Ministério'', sairia mais barato. Eu seria o primeiro agricultor a contn"buir.
Eu tenho ainda um pedido de aparte. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Infelizmente, o tem,
pode V. Ex• eslá esgotado.·
O SR. OSMAR DIAS • Muito obrigado, Sr. Presidente.
Encerro meu pronunciamento. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias • o .Sr. Re·
nan Calheiros. 2° &cretário, tkixa a cadeira da presi·
d2ncia. qzu: é ocupada pelo Sr. José Sarney,PresidenU .
~O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Concedo a palavra
ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Coocedo a palavra ao ncbre Senador Mauro Minmda. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduaxdo Dtrua.
O SR. JOSE EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do Oiadot.) ~ Sr. Presidente. Srts e
Srs. Senadores. a Revista Veja desta semana apresenta algumas
informações relacionadas ao Sr. José Miltoo Dallari que exigem
uma manifestação uxgente por parte do Governo Federal e também
por parte desta Casa,
~
Não é a primeira vez -neste ano já aconteceu -que surgem
através da imprensa indícios de vazamento de informações privilegiadas relacionadas a autoridades do Governo Federal.
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Agora. em matéria da revista Veja desta semana e também
da Folha de s.Paulo de hoje, surgem informações que, na hipótese de serem conrmnadas, exigiriam o afastamento imediato do Sr.
José Milton Dallari, sem prejuízo das medidas jw:fdicas paralelas
que poderiam continuar sendo tomadas.
·

Segundo a Revista Veja, "a Receita Federal tem indícios
fortes - palaVIaS da própria Veja - de que Dallari tira vantagens
econômicas, em seus negócios particulares, em função do cargo
queocupa..tt
------- --A Revista menciona que a investigação que vem sendo
promovida no âm.bho da Receita Feder.!! já seria do conhecimento
do Secretário da Receita Feder.!! Everardo MacieL e que o Dr.
Milton Dallari é um dos proprietários do escritório de CODSU!toria
eoonômica chamado Decisão, em São Paulo, h li dez anos.
O escrit6rio Decisão tem cerca de vinte clientes,
que pagam entle 1500 e 2000 dólares mensais por
ços de anli.lise macroeconômica, tendências de mercado
e colltabiliclade.
esses clientes estão.alguns pesos
pesados da indústria e do comércio, como it Antarctica,
a Nestlé e a Associaçio Brasileim de SUpennercados.
O Decisão, segundo a linha de investigaçio da
Receita, serViria cOmo uma ponte pata qiie informações
privilegiadas b3nsit= entie Biasilia e alguns empresários.

sem-

e-

Consultados dois MiDistros do SUpremo Tribunal Federal,
sem saber de quem se tratava. eles emitiram pareceres Íilformais ""
sobie o assumo.
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Tiveram acesso ao docomeDto algumas autoridades de
Brasllia e pessoas que acompanham o caso em São Paulo.
E 0 que é mais grave:

O secretário da Receita sabe perl'eita.mente da investigação. conhece as Suspeitas do grupo de inteligência da Receita Federal e já teve em sua mesa um dossiê
contra Dallari..

OutrainfOIDJa.Çãoqueconsider.uoosdeextremagra.vidadee
que deveria ser objeto de informações, por parte desta Casa, em
relação a este episódio é a seguinte:
Recentemente o escritório da inteligência da Receita na cidade de São Paulo foi arrombado. Os agentes
que uabalham no asstlDÍO suspeitam que os arrombadores estavam atr.ís do relatório.
A investigaçio sobre Dallari começou a andar
em meados do ano passado. quando donos de supermercados ameaçaram aumentar seus preços e comprometer
o PiaDo Real. O ex-secretário da Receita Osiris Lopes
Fllho ordenou uma devassa na contabilidade dos empresli.rios rebeldes. Num C91llputador da empresa de Levy
Nogueira. à época Presidente da Associação Brasileira
de SUpennen:ados • ABRAS, os fiscais encontruam um
contrato de prestação de serviços da consultaria Decisão
com a entidade.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Sr. José Milton Dal-

lari fOi levado ao Ministério da Fazeiu!a pelo então Ministro Fernando Henrique Cardoso. par.1 dasempenhar as funções de Coor-

Na opinião dos dois, um relacionamento como o
do secretário com seu escritório aponta paia lim caso de denador de Controle de Preços ainda durante a primeira fase do
conflito de interesses. 'Tudo leva a crer que existe af tJ:áseu plano econômico. Desde o início sabia-se da situação delicada
fico de iDfluência. Pois o cliente do escrit.6rio Será privi- , que estaria sujeito qualquer um que fosse designado pái3. desemlegiado ao receber opiniões econômicas de alguém qu~ penhar tais atividades que mantém contato direto com os empresáestá dentro do governou. diz um desses ministros. "E rios dos principais setores da economia e acesso a informações
uma situação iDaceitável do p:mto de vista ético, moml e
privilegiadas como: a estrutura de custos detalhadas de produtos,
juridlco", disse outro juiz do Supremo. ainda de acordo
volume de vendas~ estoques, canais de distribuição~ entre outras.
com a revista Veja.
Um Govemo respàt.sável teria a obrigação de assegurar
A revista Veja ouviu o Sr. Dallari. que deu inicialmente in- mecanismos de proteção a es~s informações a começar pela escoformações de que a empresa Decisão estaria sendo gerenciada lha de pessoas acima de qualquer suspeita par.1 a coordenação das- ,
sa li.rea.
"pelo amigo Luiz Beoatt;; um professof de CODiahilidade aposemado".
As explicações veiculadas até agora pelos órgãos de imDeclarou oSr. Milton Dallari ã revista Veja:
prénsa são claramente insuficientes, principalmente porque o deÉ o Beoa.tti quem cuida de tudo. Eu não teDho ver de explicação cabe ao Ministro da Fazenda, pois é de S. Ex' a
mais contato nenhum com o escritório", disse Dallari responsabilidade pela escolha do Sr. Milton Dallari, ou por saber
JllliDa primeira cOnversa coma Vçjà. na quarta-feira. Na
de suas atividades privadas e não garantir procedimentos que assequinta-feira., Benatti explicou à Veja que atende a clien- gurem a eliminação de tais incompàt:J.õilidades, ou por não ter tido
tela quando o assunto é contabilidade, tema em que é es- o cuidado de procuxar tomar conhecimento do cariter sigiloso das
pecializado. 'RecoirO ao Dallari quando o trabalho é na informações em questão.
área de preços, já que não sou especialista nisso11, afli'Neste sentida. é necessária a convocaÇão do Sr. Ministro
mou ele. Benatti Coutou ainda que exerce uma outra funda Fazenda, Pedro Malan, par.1 compare= ao Plenário do Senado
ção. Quando emJm'sáriOS, clientes OU não do i::scritório. Fedeial, para que se esclareça ao OCongresso e .à opinião pública t<>desejam uma audiência com o secretário. ele faz o con- das as questões éticas. políticas e econôinicas envolvidas no caso.
t.ato. S6 depois de confrontado com essa versão do conAs atividades do Sr. Milton Dallari no Ministério da Fatabilista Benatti foi que Dallari acaboo admitindo, numa zenda têm sido questionadas em diveiSOS momentos. Não são rasegunda conversa por telefone com a revista Veja. na ros os com.e~tários a respeito de justificativas duvidosas dadas
quinta-feir.J., que seu desligamento da coiiSultoria Deci- pelo Sr. Milton Dallari par.1 os aumentos de preços de deteJ:iofuasão não é total 'E.vennn•Jmente troco algumas idéias canO dos setores. Mas ao Seriado não cabe analisar o conteúdo de coBena.tti'', confirmai.
mentários positivos ou negatiVOs quanto ao desempenho daS. funções de Estado. mas sim os fatos concretos e os resultados das poOutras informações hrportantes, na respectiva matéria:
líticas públicas.
A maléria da revista Veja informa-nos, também sobre a
A investigaçio sobre Dallari resultou mun relatório preparado pela Rc=ita Fedetal, de caráter confiden- CPI conduzida pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro descial e entregue a um número muito pequeno de pessoas. tiDada a investigar fatos relacionados com a atuação do Sr. Milton
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Dallari, que gerou, já em lD3IÇO do ano passado, pedido de afastamento e'I}Camjnbado ao Ministro Femando Henrique Cardoso, pe~
las suas Ii&:!Ç3es com a Associação dos Produtores e Eiportadores
de Came. É fundameDlal que o Senado Fedetal solicite cópia do
relatório final dessa CP! para verif= a procedência daquele
pedido de afastamento.
O que toma mais evidente a possibilidade de tráfiCO de in·
fluência é a estruru.ra da empxesa de comuhoria do Sr. Milton Dallari. Segundo infozmações da revista Veja. tendo em vista a di·
mensão de seus clientes, excetuando-se um contador, não existe
nenhum outro profiSsiooal técnico na empresa. o que nos leva a
acreditar que o Sr. Dallari tem import.§ncia signifJ.Cativa nos trabalhos que ali são realizados.
O Senado Federal deve buscar meios para saber quais são
os clientes da empresa antes de o Sr. Dallari iniciar suas atividades
no Governo Federal e quais f:amaram contratos dur.mte esse peno..
do, sem que seja necessária a criação de uma CPI neste primeiro
momento.
_ .
.
·A Folha de S. Paulo:,de hoje faz outra acusa.çãó,declar.mdo que o Sr. Milton DaJ1ari seria o úcico dono de emp!esa de sociedade civil- o que nio é permitido • jlstamente para obter faciJi.
dades no processo de declaração do Imposto de Renda.
· É inadmissível, sr: Presidente, Srs. Senadores. que fatos de
ta!'gravidade até agota não tenham merecido uma explicaçio ofi·
cial do GoVemo Fedetal para esta Casa e para a opilili!o póblica.
Diz a Folha de S. Paulo de hoje:
"A assessoria do Minislro Pedro Ma1an (Fazen.
da) informou que o Governo não se proonnciaria ontem,
em caráter ofJ.Cial. sobre as investigações da Receita em
relação a Dallari".
O Presidente Femando Henrique Cardoso não
quis comentar o assunto ontem''.

Para concluir, Sr. Presidente, Sxs. Senadores, mais uma vez
esperamos que·esse assunto seja devidamente esclarecido pelo CJo.

vemo, e que o Senado Feder.d tome as providências cativeis. no
sentido de ouvir todas as pessoas envolvidas nesse imbtúglio. seja
o Sr:Pedro Malan, seja o Sr. Ev""""" Macio~ seja, principalmen.
te, o Sr. Mihon Dallari.
Era o que tinha a·dizer.Sr. Presidente.
•
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • Sr. Presidente, peço a palaVra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Com a palavra o
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Tales de Azevedo, professor de várias geraçõ<s • repito •
gouva de grande apreço e examin<XI até um concuno do próprio
Presidente da Repóblica. Era. sem dúvida. um sociólogo e antropólogo dos mais conceituados do Pais.
Da! por que faço este registro, sabomlo que estou fazendo
justiça a esse grande brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • V. Ex• s«á atendi·
do. Será registtado em ata o voto de posar pela perda do professor

Tales de Azevedo. ao qual a Mesa se associa.
Sobte a mesa,11:q11erimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exercício,. Senador Renan Càlheiros..
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' LOSl,DE 1!195

Requeiro, nos termos do art. 260, b 1, do Regimento Jnter.
no, seja promovida a tramitação em conjunto dos Projetes de Lei
do Senado n' 109, de 1!195, e Projeto de Lei da Câman n' 20, de
1993, por versarem a mesma. matéria..
Sala das S..OOCS. 7 de agosto de 1995.- Senadora Marina
Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·O requerimento lido
será cpottunamente incluído na Orc!em do Dia, consoante o dis·
posto do art. 255 do Regimento InterOO.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Presidéncia recebeu o Oficio n• Sl44, de 1995 (n• 1.996/95, na origem), do Banco

Central do Btasil, encaminhando. nos termas da Resolução n° 11,
<!e 1!194, do Senado Federal, parecer aoen:a da solicitação do CJo.
vemo do Estado da Paraíba para que seja alterada a Resolução
n' 21, de 1995, no que se refere ao pi32D das Lettas Fmancei:ms do
Tesouro daquele Estado venciveis em 15 de agosto de 1995, de
cinco para quatro anos.
O expediente, anexado ao process•do do Projeto de Reso!u·
ção n' 68, de 1995, vai à Comissão de Assuntos Ecooômicos.
CoMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Ednardo Suplicy ~·Freitas Neto- GiJbeuo Mitanda- Ja.
der Barbalho- Luiz Alberto de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Presidéncia oon- voca sessão extraoJ:dinária a realizar-se hoje às 18h30min. destinada à apreciação de requerim~ntos de urgéncia.
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado o tempo

destinado ao Expediente.
Senador Antonio Carlos Magalhães para uma comnnicyção.
Passa-se à
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente,
ORDEM DO DIA
desejo regislrar nos Anais do Senado o falecimento do professor
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 1
universitário e grande anttopólogo baiano, Tales de Azevedo. Era,
sem dúvi~ uma das figuras maiores da eu:Itura baiana e nacional.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
professor de muitas gerações ela Bahia, membro da Academia
N' 94, DE 1995
Baiana de Let!as, professor da Faéuldade de Filosofta e médico de
(Em regime de urgência. nos tmoos do
grande renome D.O meu Estado.
art. 336, b, do Regimento Interno)
Era dessas figuras por quem o BiaSil inteiro tinha a maior
Projeto de Lei da Câmara n.' 94, de 1995 (n'
admiração, pemador católico e, por isso mesmo, merecia dos ho276/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
mens de cultuta do Brasil o devido respeito. Estivemos no seo seda República, que dispõe sobre a transferência do oon·
puhamento. Entendemos que o Senado da República, sobretudo a
tro!e acionário da Companhia Sidenlrgica da A ma71lnia
Representação baiana. teria de r.- consignar nos Anais desta
- Siderama. e dá outras providências.
Casa um voto de pesar, tradnzinrio, a.ssiD4 não só o sentimento dos
· (Dependendo de parecer da Comissão de Assim·
baianos que ontem oompa<eceram maciçamente ao Cemitério do
tos E<:onômicos)
Campo Santo, em Salvador, para o sep.1ltamento do Professor Ta-·
1es de Azevedo, mas também o do professar e Senador _Josaphat
Nos termos do art.140, alínea a, do Regimento Intemo, deMacinho e do Senador Waldeck Omelas e, tenho certUa, de todos signo o o.Obre Senador Jefferson Péres para pmferir parece< sobre·
os bnsileiros.
a matéria. em substituição à Comissão de Assnntos Eoonõmioos.
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Com a palavra o Senador Jefferson Péres.
PARECER DE PLENÁRIO
Em substituição à COMISSÃO DE ASSUN·
TOS ECONÓMICOS, sobre o Projeto de Lei da Câ·
mara n' 94, de 1995 (Projeto de Lei n' 276-C, de

1995, na casa de origem), de inicimtiva do Poder Executivo (Mensagem n• 374, de 30 de março de 1995),

que "dispõ: sobre a transferêndm do controle adoná·
rio dn Companhia Siderúrgica dz Amazílnia • SIDERAMA e dá outras providê.oclasa"
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB·AM. Para proferir

porecer.) • Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Câmaia dos Deputa·
dos enviou à apreciação do Senado Federal, após tramitação e
aprovação naquela Casa Legislaliva, o Projeto de Lei da Câmara
n' 94, de 1995 (Projeto de Lei n' 276-C, de 1995, na casa de ·ori·
gem), originariamente de iniciativa do Poder Executivo (enviado
ao Congtosso Nacional pela Mensagem n' 374, de 30 de março de
1995), que "dispõe s6bre alransferencia do coniiOle-acionário da
Compauhia Sidetúrgica da Ama7&ia • SIDERAMA e dá ontias
providências11, ora relatado na Comissão de ASSWltos Econômicos.
O projeto referidQ autoriza o Poder Executivo a pi'C!DoVer,
poril!teimédio da Sidemlgia Brasileira S.A. --SIDERBRAS (em
liquidação), a tm1Sfex€ncia do oontrole aciooário da Companhia
Sidmírgiéa da Arnnônjm - SIDERA.MA para a iniciativa privada,
pteferencialmente mediante aumento de capital com renúncia cu
cessão onerosa, total on p:m:ial, pela Uniio, de diraitos de subscri·
ção, de modo a garantir a agilidade do prooesso e a existência de
recursos para. Ülvestimenlos na empresa, confOIDle disposto em
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duudon em alienação, em hasta f'lbüca, de pane doo terrenos nos
quais está sediada a usina sidetúrgica.
Quanto aoS valores envolvidos. ainda passíveis de acréscimo em função de novas demandas dos credores da Siderama, cabe
:ressaltar que, na eventualidade de apuração de valores sup&iores
ao limite OI3. autorizado. poderá. ser encaminhada à apreciação do
Congresso Nacional uma autorização de suple:mentação do mesmo
limite. inclusive por medida provisória.

Finalmente, cabe comentar que as responsabilidades ora
conferidas à 0 '+mugia Brasileira S.A. - SIDERBRÁS não oolidem. com se
«SSO de liquidação. vez que este processo teve
seu prazo pr..;.:ogado até 20 de março de 1996, em Assembléia
Geral Otdináiúi recentemente reaiizada, periodo suficiente para
encaminhamento e efetiva solução ôos problemas da Siderama.
Pelo exposto, somos, pela aprovação do PLC n• 94. de
1995, na fama enviada pela Câmara dos Deputados.
_ O SR. PRESIDENTE (José Samey). O parecer do Senador Jefferson Péres, em IlOil10 da Comissão de Assuntos Eoonõmicos, é favotávelao projeto.
Completada a instrução da matéria. passa-se à discussão.
(Pausa.)
~ao havendo quem peça a palavta, encerro a discussão.
Em votação.
--- ------ --

Os Srs. Senadores que O aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA· Sr. Presidente. peço a
palavnl pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (J'oséSamey)- Tem V. Ex"apalaVDL
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presideme, eu gosseu artigo 1°.
·
·
Autoriza, também. a Siderbl:ás (em liquidação) a realizar a taria de .egisiiar o voto oontrãrio da Bancada do Partido dos Tta..
reestrutw:ação fmanoeira, operacional e patrimODial da Siderama, · balhadores.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A cleCiaiação de
podendo, para tanto, assumir obrigações da empresa. utilizando o
crédito oriundo da assunção em aumento de capilal. oonfO!IIlO dis- voto de V. Ex• constará de Ata.
O SR. EDJSON LOBÃO - Sr. PresidCnte, peço verifiCação
posto em seu artigo 2°.
Dispõe, fiualmente, que, no pagamento dos débitos assumi- de quóru~ com o apoiamento dos Stnadores Bernardo Cabml..
dos. deveriio ser utilizadas obrigações representativas da dívida fe- Vdson Kleinübing e Carlo~·Patrocinío.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sn e Srs. Senadodetal, a1é o vala dos passivos da Siderama, apurados em bal2nço
auditado a ser apurado para esse fllll. que não podmi ser superior res? queiram ocupar os seus fugares pua a verificação de quorum
a R$ 20.000.000,00 (viilte m.ilhões de reais), CO!IÍO<me preconiza solicitada pelo nobre Senador Edison Lobão. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (!'ansa.)
seu artigo 3°.
__
(Proc=Je-se à votação)
Ao Projetô de Lei ora relatado, não foram apresentadas
O SR. EPITA CIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a
emen~ na Comissão de Assuntos ~nômicos.
palavm para um esclarecimento.
Eorelatário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" tem a pal.>Inicialmente, cabe considerar que o ~te Projeto de Lei
representa indispensável passo para a solução defmitiva da aflitiva vra, para um esclarecimento.
sitnação atualmente vivida pela Companhia Siderúrgica da AmaO SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, o PPR não
zâlia - SIDERAMA.
Reveste-se a matéria de inegável relevância, porquanto a Si- está votando porque 11. matéria estava pacífica para ser aprovada e
derama9 uma usina siderúJ:gica integrada. constitui-Se em sigriifi.ca- o nobre Senador Edison Lobão pediu verificação de votação, o
tiva geradora de recursos e emjÍregos na Regia<> Amazaoica e, que inviabilizaria um pedido de verificação de votação no item 2.
me!Xê de condições estruturais e cóJijuntnrais adversM, ooonidas Se a matéria estava aprovada e S. Ex• votou favoravelmente, pediu
nos últimos anos? está em vias de insolvência e impossibilidade de verifJ.Cação apenas pará inviabilizar o mesmo pedido no item 2..
O PPR. portanto, pede obstrução.
oontimúdade operacional e mesmo empresarlal.
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, peço a paO presente Projeto de Lei vai, também. ao eucanlro dos ol>jetivos de govemo quanto à participação do Estado na vida econô- iavta, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex" a palamica, entre os quais já está perfeitamente ooosolidada a privatização de empresas siderúrgicas estatais, processo iniciado há vários vra, para um ~larecim.ento.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Para um esclareanos, e agoxa se enceJ:t'3D.do com a Siderama.
A urg<ncia tequerida na trunftação do projeto tem. wn-· cimento.) - Sr. Presidente, meu escllm:cimento é diretamente ao
bém. plena justificação nos fatos recentemente OCO!rldos no Ama- Senador Epilacio Cafeteira. O emineate Senador Edison Lobão ·
zooas. relativos à empresa, entre os quais cabe :ressaltar a recente pediu verificação de votação a pedido do Senador Jeffersoo Péres
efetivação de decisão judicial, por demandas tmbalhistas, que re- e a meu pedido~ potqUe o Senador Jefferson Péres assumiu o com-
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promisso de que adiaria por 24 bens seu pozece>:. No entanto, para
não
DO alçapão de WDa emenda qualquer que pudesse Vir por
aí. S. Ex.. leu seu parecer e ficco resguarda.do pam a uio apresentação de emenda e, de qualquer nmeira, cumprida sua palavm, para
que em 24 bOiaS pudesse ser votada. De modo que esclareço ao
eminente Senador Epitacio Cafeteira que o pedido foi nosso. O
Set!ador Edisoo Lobão está absolutamonte a salvo de qualquer imprecação. ED me esqueci de avisa:r o Seoador Epitacio Cafeteira

cm

com antecedência. o que faço agora.
(Procede-se à votação)

-

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:
AntôDio Carlos Valadares- Benecfita da Silva- Beni Vet11S
- Bemanlo Cabral- Carlos PatrocíDio- Casildo Maldaoer- Edisoo Lobão - Emandes Amorim- Geraldo Melo- Ouilhenne Pai·
moira - HUmberto Lucem - !ris Rezende - Jeffe!son Peres- Josaphat Marinho - José Agripino- Ludio Coelho - Marluce Pinto
- Renan Calheiros- Romero Juca- RODaldo Omha. Lima~ Valmir Campelo.

.

VOTAM 'NÃO' OS SRS. SENADORES:
José Eduardo Du1Ia - Lauro Campos.
ABSltM-SEDEVOTAR OS SRS. SENADORES:
· . Emília Femandes- José Alves- Osmar Dias- Vibon Kkinu'bing•.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -A Mesa vaiammciar

oresultado da votação;

VctmamS~21~S~eNÃO~
Houve 4 abstenções.
Total de votos: 27.
N"ao há quorum para delibeiação.
De acordo com o art. 293, inciso
do Regimento Interno, verifiCada a falta de quorum, a Presidência sospenderá a sessão. fazendo acionar a rnmpainba durante 10 minutos, após o que
esta setá reaberta, prooedendo-se à nova vctação.

vm,

Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16h16min, a sessão é reaberta às 16h26min.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Estái:.aberta a ""-<Sãa.
Peço aos Srs. Semdotes que <>CUpeD1 os seus lugares.
Os Srs. Senadores já pOdem vÕtar. (Pausa)

(Proade-se à votação)
VOTAM 'SIM' OSSRS. SENADORES:
Alltônio Carlos Magalhães- Arlindç Porto- Bello PargaBemardo CabnU - Carlos Bezma- Carlos Patroclnio- Coutinho
Jcxge- Edison Lobão- Elcio Alvares- EPitáclo cafeteira- Ernandes Amorim- Flaviano Melo- Geraldo Melo- <leiSon Camata- Guilherme Palmeira- Humberto Lucena- !ris Re=de- Jefferson Peres- João Fr.mça- Jonas Pinheiro- Josaphat MarinhoJosé Alves- Leomar Quintanilha- Lúdio Coelho- Marluce Pinto
- Renan Calheiros- Romero Jucã- Ronaldo Omha Lima- Valmir Campelo- Vllson Kleinübing.
VOTAM 'NÃO' OS SI/S. SENADORES:
Autõnio Carlos V aladaJ:es - Benedita da Silva - José
Eduardo Dutra- Lauro Campos- Marina Silva.
ABST2M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Osmar Dias- Emília Femandes.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy) - Votuam
SIS. Senadon:s e NÃO 5 Sr.;. Senadores.
Houve 2 abstenções.

Total: 37 votos.

S~

30

Agosto de 1995

Não bouv~ quorum.
A votaçã~ da matéria ficit. adiada para a sessão de ama.Dbã.
O SR. PRESIDENTE (JoséSamcy)- Item Z

PROJETO DE RESOWÇÃO N" 85, DE 1995
(Em regime de w:gl!ncia, nos tennos do
art. 336, b, do Regimento lutemo)
Projeto de Resolução n• 85, de 1995, de iniciativa da
M=, que altem o Regimento Intemo do Senado Fedeial.
(Depeodeudo de paxecer da Comissão de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania)

O SR. El'ITAClO CAFETEIRA- Sr. Presidente. pela a:dem.
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Concedo a palavra

ao Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela 0It1om.
Sem :=õsão do or.ulor) - Se não há quorum, como prosseguir a
Ordem do Dia?
'
.
O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Diz o Regimento
que a sessão ;rossegue em discussão, não tendo votação.
Nos te!Dlos do art. 140, alfnea a, do Regimento lutemo, de.;gno o nobre Senador Bemm:do CabnUpora proferirpaxecer sobre
a matéiia, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pam proferir parecer. Sem xevisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. senadoniS, a
matéria que me vem às mãos demanda uma reflexão maior.
Há sugestões de alguns Senadon:s, e eu pi6prio verifioo, Sr.
-Presidente, que esse aprimonunent.o levaria pelo menos 24 hcn:as.
Pediria a V. Ex•, na founa regimental. p:~desse eu apresentar o panocer na Oidem do Diz da seosão de amanhã. Esse é o meu
requerimento, Sr. P.tes.idente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- V. Ex" será atendido.
Fica concedmo o prazo de 24 boras, na forma do Regimento Int"""', art.175, alfnea d, para V. Ex" oferecer parecer na sessão de a!IIallhã.

o SR. PRESIDENTE (José Samey) • Item 3: ·
Discussão, em segundo turno, da Proposta deEmenda à. Constituição n• 29, de 1995 (n• 4195, na Câmara dos Deputados), de iDiciativa do Presidente daRepública, que altera o § 2• do art. 25 da Constituição Fedetal, tendo
Parecer, sob n• 425, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, ofere.
cendo a redação finaL
(fexceint e última sessãoordi!lária de discussão)
A Presidência·esclarece ao Plenário que. nos t:ennos do art.
363 do Regimento Intemo, a matéria constou da Ordem do Dia
durante três sessões ordiDárias em rase de discussão, quando teve
opatunidade de receber emendas que não envolvam o mérito assinadas por um terço, no mlnimo, da canposição do Senado.
Tra.nscme hoje a terceira e última sessão de disn1ssão. ,
Em discussão o projeto (Pausa).
N"ao havendo quem peça a palavra, euceuo a discussão.
A votação íu:a ailiada por falta de quorum, paza a sessão a
ser realizada. amanhã.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item n' 4:

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 32, de 1995 (n•· 5/95, na Câmara dos Deputados), de iDiciativa do Presidente daRe-

Agosto de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

pública, que altera o iDciso IX doart. 170, o art. 171 e o
§ 1• do art. 176 da Constituição Fedeial, tendo
Parecer favorável, sob n• 427, de 1995, da Comissão
• de Constituição, Justiça e Cidadania, ofen:cendo a redação finaL
(Terceira e Ultima sessão ordinária de discussão)

Em discussão a proposição, em segundo t-o. (Pausa.)
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo da palavta
ao nobre otad<r. D\spõe V. Ex" de dezmümtos.
~ ~
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - (Pf-SE. Para discutir.
Sem revisão do 0!11ifo<.) - Sr. Presidente, SI's e Sts. Sc:uada!os, ~-
mos observando nesse segundo lumO das emendas constitucionais um
clima de liDai de campeonato; talvez este lema esteja aqui apenas "pa!a
cumprir tabela. Adeptos que somos daquele famoso pen-o que
diz "água mole em pedia dma tanto bale alé que fina", ou acaba a
água, gostada de voltai: aó tema referem. l empresa nacional, particularmente, no que diz respeito~ explOOIÇáode subsolo.
Na dis<:ussão dessa matéria, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, como também no plenário desta Casa, tive a
oportunidade de dizer, pôr diversas vezes, que não me movia um
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em que a Lei n• 8.031, que tta1a do Programa Nacional de Desestatização, foi aprovada no Coogresso Nacional
Po!: meio dessa lei, o Congn:sso passoo um cheque em
bxanco para o Executivo, para que este privatilasse qualquer empresa estatal, da fmma que bem entendesse. Qual era o momento
econômico em que viviãmos? Era o início de 1990, tínhamos um
Presidente recém-eleito com mais de 30 milhões de votos e que
sempre dizia que esta era a grande vantagem, o grande poder da
sua eleição: Um Conil"'sso acuado, em final de mandato, que se
preocupava com as ameaças COIIStanleS do então Presidente Fernando Collor de Mello, que, caso aquelas medidas não fossem
aprovadas, passaria par cima do Congresso e convocaria diretamente
as massas. naquele velho estilo de btavala que todos cajbeceroos
~
Infelizmente, naquela ocasião, o Congresso Nacional apro-

vou rodos os pontos que foram encaminhados pelo então Presidente Femando Collor de Mello~ entte eles a extinção de diversas empruas, o socateamenfD de diversos selareS do semço público, o
cxmflSCO da poupança e a Lei de Desestatização, a Lei n• 8.031, a
que me referi Íllicialmcnte.
Por entender, Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, que a
questão da Vale do Rio OQce mom:e uma análise mais profunda
por parte desta Casa. por parte do Congiesso Nacional, apresentei
um projeto de lei que modifica a Lei n• 8.031, colocaudo que seria
espírito xenófobo. Dizia. inclusive. que, assim como meu Partido, necessário antatiução legislativa para qualquer processo de deseseu nio em contrário à presença do capital estrangeiro na minera~ tatização da Companhia Vale do Rio Doce. Atentem bem, S<. Preção brasileira. Mas não concordava com diveiSOS argumentos sidente, sn e Srs. Senadores., esse projeto não colocay a priori, a
apxoseutades no processo de discussão que justificavam a modifi. exclusão da Cornpanhia Vale do Rio Doce de qualquer progmma
cação da nossa Constituição alegando que a queda de investimeu- _ de desestatização, mas considera que sua privatização s6 poderia
tos do capital estnmgeiro na mineração nacional era decorrente do ~te= com autorização do Congresso Nacional.
texto constitucional
-O Sr.Epitacio Cafeteira- V.Ex"mepenniteum aparte?
Tive opoi1llnidade de demonsln!r por divrnas vezes à CasaO SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA -Concedo, com muito
que essa queda de investimentos era decorrente de uma série de prazer, o aparte ao nobre Senador Epitacio Cafetei!a.
outros fatores, inclusive intemaciooais. e Dão especificamente da
o Sr. Epitaào Caf'ddra- Nobre SeDador José Eduatdo DuConstituição brasileira.. Mas eu tinha uma preocupação em ser a !Ia, iniciaria faundt>.lheumapergun!a: onde está o projeto de V.&.'?
favor dessa modifJCa.Ção da emenda constitucional. -- --~ O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu iria tratar justaE há uin ponto que, a meu ver. é de extrema gravidade e menl.e ciesse pa::t.to. Esse projeto, que tinha caráter temrinativo, foi
oportunidade e que, infelizmente, com algumas raras e homosas relatado pelo Sen'àdo.: Ney· Suassuna. do PMDB, que apresentou
exceções, não está merecendo a devida atenção desta casa: Diz parecer favorá.vel; foi votado e aprovado na Comissão de Assuntos
respeito à privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Minha Econômicos do Senado Fedétal no final do primeiro semestre: se •
preocupação na modificação do art. 176 da Constituição, que im- não me engano, todos os Senado= do PSDB que faziam parte da
pedia a participação, o cootróle do Çapita! esliallgeiro em empre- referida Comissão, entre eles. o Senador Geraldo Melo aqui presas de mineração-no Brasil dizia respeito. principalmente. à possi- sente, e acredito que também o Seriador Jefferson Peres votaram
bilidade de que. na hipótese de privatização da Companhia Vale aquela maléria.. tendO voto coiittário apenas do Sena.dcr VUsan
do Rio I)Qce, a gr.mde probabilidade é que essa empresa venha a Kleinúbing. Esperava que, como o projeto teve o a{XliO de praticaser assumida por capitais estrangeiros,- parti.çularmente pelo capital mente a totalidade da Bancada govemista naquela Comissão. ele
japonês ou pelo capital austral:iaD.o. E então terlamos duas reper- fosse diretamente à Ciimaia dos Deputados: alé potque por se tracussões profundas que, com certeza. poderão prOvocar atê a invia-· tar de um projeto que exige a manifestação do Congresso, espembilização da Companhia V ale do Rio Doce. Ora. os japooeses são se que tenha uma" tramitação mais acelemda. Todav~ se houver
os principais compradores do minério de ferro brasileiro. A partir muita demora em sua aprovação, ele já nio terá mais razão de ser.
do momento em que tivessem o cootrole acionário da COmpanhia porque o prooesso de privatiaação da Companhia V ale do Rio
Vale" do Rio Doce, n.atw:almente,.provocariam. uma qUeda no p~e Doce está em pleno andamento.
ço do minério -de feno brasileiro para que seus compradores japoPara minha surpresa, ao chegar do recesso, fui infcmnado
neses pudessem adquirir esse minério a preços m.ã.is baratos. Isso, que a Liderança do Governo apresentou recurso pm que o projeto
com certeza, traria problemas para a continuidade da Companhia viesse ao Plenário. Nada contra ttazê-lo ao debate dos Srs. SenaVale do Rio Doce enquanto e~ enquanto agência de desen- dores, mas me preocupa tal fato ser apenas um artificio protelalóvolvimento para nosso País.
rio; sabemos que, a partir do início do processo de :recmso, abre-se
A outra possibilidade, a venda para os austialianos, acarre-- prazo para emendas., o projeto volta à Comissão e pode. na prática.
taria na prática um monopólio internacional do confrolc do miné- em função dos artificias de Regimento, ser levado às calendas.
rio de fetro no mundo, já que os australianos são os segundos exEsta é a situação do projeto, ablalmente, nobre Senador
portadores de minério de ferro, exatamente atrás da Companhia Epitacio Cafeteira.
·
V ale do Rio Doce.
O Sr. Epitacio Cafeteira. Quero faz.er algumas consideraUm ponto,'S<. Presidente, St"s e Srs. Senadores, que deve ções depois de tomar conhecimento desses fatos, oo sey., o projeto
merecer reflexão desta Casa diz respeito ao momento econômico que ~veria ir à Câmara permaneceu aqui. Tenho questionado vá-
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rias reformas de Govemo. Em algumas tenho votado a faVor, mas
não vou votar em todas. porque me parece que o curial, o nomml.
na bom em que o Govemo quer fazer uma refonna. na Constibti.ção deste País, seria que se apresentasse o pro]i:to -do Pais desejado. Mudaríamos aqu~ mudariamos ali, mudaríamos acolá, como

quem compmsse uma casa e a quisesse mudar; ao contJário disso,

estamos derrubando uma parede aqu~ deaubando ootra J"'l<de
acolá. e ninguém sabe se vai ser colocada alguma cobma em algum lugar, substiblindo algumas dessas paredes; e as xefOIIDaS
contimtam. Projeto global não existe. E se a casa cair eni Cima de
todos n6s? V. Ex' chama a atenção pan um fato importante. Primeiro, de!llOCiatiza-se o capital. O capital rolocado aqui no Brasü
é bzasileiro, pmque s6 o eapitallnsileiro pode fazer ptospecção
de jazidas. Então se privatiza a Compmll)ia V ale do Rio Doce, e o
capital, vindo todo de uma fnma, ganha aqui e temüna tomando
=ta desse m=do do minério de feno.l'!ecisamos ter absoluta
coosciência de que um país que está há quase um anO cOm ~ sua::
balança cambial deficitária, em função de importar mais do que
exporta,. não pode aumehm as suas reservas téc:nici5:- Como? Por
quê? Qual o segredo de o Pais, importando mais do que exporta.
ter a sua reserva aumentada? Pela enlrada do eapital espeCulativo,
que está começando por aplicá-lo no Pais a 4%; está c:ompi3Ddo tíbl]o. p6dre, -para, nó momento certo, dar o bote em companhias
C<ino'a V ale do Rio Doce. Estou ao Jade de V. Ex'. Penso que temos que ter consci&lcia de que a V ale do Rio Doce é uma empresa que não apenas produz resultados favoráveis ão Bmsil em ter-

mos de lucro, mas que eleva o nome do País no exterior. Os titnlos
da Vale do Rio Doce têm melhor aceitação oo m=do intemaciona! do que os do Banoo do BI11Sil, porque só a expoítação de minério de feitO garante o pagamento dos seus ecpréstimos feitos
fora do País. Teuho IDDita dúvida a esse respeito. Votei, no primeiro tumo, nessa questão do capital estrangeiro. Não sei se
vou manter o meu voto no segwido tumo. Estou preocupado
porque, depois da votação DO primeiro tomo. aceleraram a privatização da :Vale do Rio Doce. Quero congratular-me com V.

Ex•, porque sou dos que lutam para que as nossas teSerVas -de
minério, para que empresas como a V ale do Rio Doce lião sejam confundidas com as que estão a dar prejufzo, mas o fazem por
mal administração, visto que. na: Europa. na fugla1em precisamente, estão preferindo as empresas recém-privatizadas, pOique estão
começandoadarlucro.
·
•
•
·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • O tempo de V. Ex'
está esgotado, nobte Senador José Eduardo nutra.
--

0 SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- !'-gradeço o aparte do
nobre Senador Epitacio Cafeteira. Embora já teoha extemado a
minha posição rontrárla à privll1ização da Companhia V ale do Rio
Doce. o objetivo jlstamente deste projeto é trazer a discussão para
esta Casa. particularmenr.. para os representantes da Federação,
para os xepn:sentantes dos Estados do Pará, do Maranhão, de Sergipe, da Babia. do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. do Espíri1ó
Santo, de Tocantins e de Mato
do Su~ par.i todOi; -nós que,
com certeza, t:emos muito mais autoridade para debatet esse tema
que os tecnocraras do BNDES.
Muito obrigado. Era o que tiDha a dilor, Sr. P=idente.
o SR. PRESIDENTE (José Samey) • Cootinuaa M,ss...,
O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. I'RESIDENTE (José s.mey)cTemV. Ex" a -pala-

Cliosso

vra, por dez minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para discutir. Sem""'

visão do otador.) - Sr. Pxesidente, SI"s e Srs. Senadores, gostaria
de registr.u' a iroportâ!icia da Emenda Coostitucional n• 32 no momento em que esta Casa realiza uma CPI sobre mineração, e,
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como Relator, verificamos-. conctição de dificuldade po< que pas-

sa a mineraçãO no País.
Gostaria de dizer ao nobxe Senador José Eduardo Outra que
votar a favor do cãpital estrangeiro na mineração do País necessariamente não quer dizer votar a favor da privatização da CcmpaDhia Vale do Rio Doce. Tivemos, inclusive, a condição de ouvir.
em depoimento, o Presidente da Companltia V ale do Rio Doce e,
sem dúvida oCnhuma, podemos testennmhar a ~cia daquela campanbia para o nosso País.
Ao mesmo tempo. é importante ressaltar que, a cada ano
que passa • e S. S', como pessoa da área, sabe disso -, o perfil da
riqueza mineEal brasileiia muda, pois muda o perfil tecnológico
dos minexais. É importante que o Brasü teoha oondições de modemidade, de investir na mineração até para melhorar a nossa balança com.etcial. Todavia, tenho certeza de que, em nenhum momento, Senadores que, como eu, viio Votar a favor do capital estrangeiro na minmção brasileira. votatão também. posteriormente,
a favor da privatização da Companhia. Vale do Rio Doce.
Sou contra à privatiZação da Vale do Rio Doce, mas soo favOiável à ap:ovação do capital estrmlgeiro na mineração.
O SR. PRESIDENTE (José S"""'y) - N"ao havendo mais
quem peça a palavxa. enceno a discussão.
A votação fica adiada para a sessão Oidinária de amanhã.

ItemS:

_

Disrussão, em segundo turno, da Proposta. de
Emenda à Constiblição n• 33, de 1995 (n• 7/95, na Câ"""" dos Depotados), de iniciativa do Presidente daRepública, que altern o art. 178 da CoDStimição Feder.!! e
dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias. tendo
Parecec, sobn• 428. de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, of...,_
_cendo a redação final
(Jerceixa e última sessão ordinária de discussão)
Em discussão. (Pausa.)

~ao havendo quem peça a palavra. encex:ro a discussão.

A votação serli ~'na sessão onlinária de amanhã.
_
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Informo aos SIS. Senadores que não registraianÍ as suas presenças que o painel está ...
aberto novamente.
--Volta-se à lista de otadoxes.
_ Com a palavra o Senador Guilherme Palmeiias. V. Ex' dispõe rui 50 minutos.
O SR. GUILHERME PALMEIRAS (PFL-AL. Pronnncia
o seguinte disauso. Sem xevisão do orado<.) - Sr. P=idente, St's
e Srs. Sena.dores, o tema que volto a abordar desta tribuna talvez
se torne caDSativo, podendo até se tomar monótono, mas, como
representante de um Estado sofrido.. encravado numa região como
é o Nordeste lxasileiro, também não poderia estai ausente de descrever o sofrimento do meu povo, da miÍ:Iha gente, com as crises
qüe enfrentamos. especialmente decmrente da falta de estímulo ao
setor ptedutivo.

Ao falar no setor produtivo, partimos da agricultura. Depois
das brilhantes palaVIas aqui expostas por vários companheiros. tal-

vez o que eu venha a dizer se tome insignificante. Hoje mesmo vimos um belo debate sobre as dificuldades que enfrenta a agricoltu"' no Pais, em seu todo. Creio que é uma grande coDIIibuição para
que--o--Gevemo- despert..e e veja que. sem um est$mulo, ~ ~ma
pxesença nesse setor, o País jamais crescerá.
No último mês de junho, em ptonuociamento esta Casa,
analisei as cooquistas do Plano Real, ãs véspetas do seu primeiro
anivemrio, e a contiibuição que o Congresso Nacional está dando
ao prt>cesoo da modemização instiblcional do País. No entanto,

a
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não em só ao sucesso do plano que aludia o discurso. Referia-me
também a duas graves questões que, em meu entender. estavam e

continuam a exigir providências do Govemo. A primeira dizia respeito aos setores produtivos que, em virtude da abertura da nossa
economia. estavam perdendo ccmpetitividade, enquanto a segunda
tratava, em temlOS amplos, da política aglfoola e, em particular, da
simação do setor sucroalcooleiro em todo o Nordeste. Chamei a
atenção pai3. o fato de que, no meu Estado. Alagoas, cuja. realidade
CODheço mais detidamente, a crise tinha levado ao fechamento de
seis usinas e à dispeosa de quase 54 mil trabalhadores, número que
em todo o Nordeste deve atingir mais de 100 mil empregados,
com repeiCUssões na vida de, pelo menos. 300 mil pessoas.
Uma vez que analisei em detalhes as razões dessa crise, não
pretendo - ou não pretendia - voltar ao assuDI.O, muito embora a
maioria dos motivos e comeqüências por mim apontados continue
a inquietar-me e a preocupar, supoubo, a representação nordestina
nesta e na outra Casa do Coogresso Nacional. O intem:gno do recesso parlamentar, que nos pemntiu retomar os indispensáveis
contatos com a zealidadê de:nossos Estados, refOJ:ÇOlF:me a convicção de que é imp<escindível persistir na busca de soluções que, lamentavelmente, fogem ao nosso alcance. na medida em que se inserem na esfera de competência do Executivo, tanto Da União,
quanto p.os Estados.
'
· · E até possíve~ Sr. Presideute, que a estabilidade da moeda,
os rumos-da eoonomia e a conjmtura internaciooa! tomem dispensáv<;le superem o papel estratégioo que teve o Programa Nacional
do AlcooL oa década de 70, dur.mte as duas sucessivas crises do
petióieo. Posso até admitir que o maior programa de produção de
energia renovável em todo o mundo não tenha mais para o País a
relivância e o significado que teve DliDlA quadra. tenivel para o
mundo industrializado. Posso, inclusive, aceitar que a emergência
do fundamentalismo islâmico não chegar.í, por muitoS anos, a afetar o cquilibrio entre a produção e o consumo dos combustíveis
fósseis, quer por sua substituição por oulras formas de energia alternativa, que:~; pela ciJ:amstância de que, quando e se isso ocorrer,
já teremos alcançado a suficiência na produção intema de petióleo.
Nada disso, no entanto, nos pemúte, dentro do quadro a!u~
voltannos as costas ou nos tomarmos alheios e indife.reotes à :reali·
dade dramática e COIDpUD&ente que emerge do fecl>amento de usinas e destilarias e do flDl de uma secular ativiclade agroi:odustrial
•:!>J~ a história e a evolução e&mõmiCa ftagil.izaràm e tomaram invlã.vel Todos nós sabemos que o processo de _mudança e reconversão industrial é petverso e ao mesmo tempo io:eversivel em
todo o mundo. Os exemplos são muitos. mas nem por isso menos
dolorosos. O caso da indústria extrativa do êarvão dunmte o <Jo.
vemo da ex-Primeita-Ministra Margare1h Thatcb.er, na lnglatena.
é um desses exemplos. da mesma fonna como· a extração do carvão e siderurgia no antigo Vale do Ruhr e em quase toda a Europa
comuD.itária. Ainda recentemente, durante o recesso parlamentar,
tive oportunidade de ler que na primeiza poténcia industrial do
mundo já não existe nenhuma empresa genuinamente ameri~
que produza aparelhos de televisão. O mesmo fenômeno que ocor-reu com a outrora poderosa indústria siderúrgica nos Estados Unidos ameaça hoje sua indústria autam.obilística, envolvida em uma
guerra comeicial com o Japão.
Estes exemplos, porém, Sr"s e Srs. Senadores, nio guardam
qualquer semelhança, embota tenham relação ainda que remota
com o que ocorre 110 setor sucroalcooleiro do Nordeste. Os trabalhadores dos canaviais do Nooleste não têm o poder, as condições,
nem os recursos dos mineiros ingleses? capazes de desafiar e enfrentar, durante onze meses, o mais poderoso e inflexlvel Governo
da Grii-Bretanha neste séallo. Não dispõem dos recUISos, dos
meios materlais e dos programas sociais proporcionados pelos se-
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tores mais fortes e poderosos da economia da União EUropéia,
para a reconversão siderúrgica realizada nos principais países eu~
ropeus. Não contam. por ootro lado, com os fundos públicoo e pri·
vados que sustentaram o virtual desmantelamento da indústria siderútgíca norte-americana. Por Dão temn à sua disposição meios
fmanceiros, proteçi(> legal nem programas sociais, a altemativa
que lbes resta, Sr. Presidente, é o êxodo, a miséiia, a fome, o abandono e o dolcroso caminho do infortúnio? que v~? nCcesSariam.ente, engrossar os índioes de desnulrição, as taxas ae IIlJXtalidaDe infantil e os indicadores de maiginalização social, por mais promissoras que sejam as expectativas do fulllro em nosso País_
O Sr. Lauro Campos - Senador Guilhenne Palmeira, V.
Ex• me concede um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA - COncedo o aparte
ao nobre Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Sr. Senador, quero oongr.lllllar-me
efusivamente com a maneira pela qual V. Ex• saúda o fKimeiro
aDivexsárlo do ReaL Se todos os parabéns reoebidos pelo Presiden·te Femando Henrique Cardoso oontivessem esse te<r de coosciência da realidade brasileira, do desastre que tem representado para o
setor canavieiro? como V. Er enfatizou, para o setor de calçados
de Vale dos Sinos, de Franca, de Minas Gerais, para o setor de tecidoo do Ceará, por exemplo, ODeie cerca de 9ll% do setor foi desttuído em virtude da vitórla do Plano Real, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso ficaria muito contrariado em receber esse tipo
de apoio. En me preocupo. tanto quanto V. Ex•? com as conseqüências sociais deste Plano Real. Em nome de um aparente combate à inflação? que já se mostra cada vez mais precário. estamos:
_pagando um imenso custo social. O nosso desemprego se aproxima do da Argentina, 18%, o que deveria ser~ Parece
que o Presidente Femando Henrique Cardoso, que conliima ameaçando. a!Iavés do Sr. Bresser Pereira, demitir oitenta mil funcionários, fechar agências do Banco do BI3Sil e da Caixa Econômica.
desmantelar o Estado, parece que Sua Excelência fez uma divisão

de trabalho com a· sua esposa: ela fica com as atividades sociais e
ele fica com as anti-sociais. Essa divisão de uabalho parece ter
sido feita domesticamente; e te~ alas conseqilências do poderio
palria=1 e de sua sobrepUjança em relação ao poderio matriarea1
da Primeira-Dama. Congratulo-me oom essa demoostraçilo de
coõsciência e com esse aplauso que deveria ser o mesmo encami- nhado por todos aqueles que apóiam conscientemente a conduta
política e econômica-fman<;eira do Presidente Femando Hem:ique

Cardoso.
O SR. GUU..HERME PALMEIRA - Muito obrigado, Senador Lauro Campos, minha posição é de alerta. Acredito que o
Presidente está desenvolvendo esfc:rços no sentido de acertar ecolocar em prática aquilo que ele pregou em seu discurso e em seu
progr.m>a de campanha do qual fui e cootinuo sendo um engajado.
Há distoJ:ções. e pretendemos alertar a todos para que elas
sejam cootmnadas, a fnn de que possamos entrar no mmo que o
Brasil necessita, principalmente na área social.
- ----- .O Sr.Geraldo Melo- Pennite-me V.Ex•umapartc?
~O SR. GUU..HERME PALME!RA - Com lllllito prazer,
Senador Geraldo Melo.
O Sr. Geraldo Melo -Ouço V. Ex• com o habitual respeito pela seriedade e oompetência das suas palavxas e desejo oontribuir com esse debate. Infelimlente, o selar sucro-alcooleiro, no
Brasil. não teve a chance de ver os seus problemas disaltidos com
isenção. Existe um estereótipo no BrasiL Pa=e que todos os usineiros do Brasil vestem a IOUp3. do usineiro da Casa Grande e todos os trabalhadores de usina são os trabalhadores da senzala. É
como se nada tivesse aoontecido desde que Gilberto Fteire escreveu o seu monumental estudo sobre a sociologia daquela região.
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que teve a sua geratriz na relação econômica inlema da. indústria
açucareira. Um imenso preconceito e um exuaordmárlo estere6tipo Zllli1'C3l3m, ao longo dos anos, a posição de analistas pseudo-independentes, Dão deixando que se ouvisse a voz de uma indústria
que , quando o Brnsil precisou de álcool para enliontar a crise do
pell:ólw, produzia apenas 600 milhões de litros e, dez anos depois,
estava apta a produzir 15 bilhões de !ilros de ãlcooL Uma indústria
que chega a reunir quase 400 empresas e talvez seja a ÚD.iCa. a 11Itima. atividade impoctante da economia nac:ional que não tem. na estrullml do seu capital, uma única ação em poder do investi&x es-
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O Sr. Josapbat Marinho - V. Ex• permite um aparte, nobre Senador?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Ouço V. Ex', Senador JosajDat Marinho.
O Sr.Josapbat Mariuho- Nobre Senador, V. Ex' acaba de
fazer meução a um ponnenor que me parece da maior importância
e justifica a minha intervenção. Do ponto de vista gml, V. Ex' já
situou os p-oblemas que estão atingindo o País no plano sócioeconômico e foi secundado já por dois ilustres Senadotes. Queria
s6 assinalar o ponto a que V. &• se refere. Não está havendo a devida COOit!enaçio no plano fedezativo para a solução dor problemas. As soluções são esgarçadas. On são da União, ota são dor
Estados e. em algumas hipóteses, de Mllllicípios, quando a extensão dos problemas exige exarameme a ooordeuação de esfotÇos.
sem o que não san-emos das dificuldades presentes.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Perfeito. Muito grato

trmlgeiro, sendo total e completamente naciooal. Uma indústria
que produz o açúcar mais barato, em São Paulo, e o <=iro açócar mais bar.!to do =do no Nmleste brasileiro; que I<Cebe a
produção de mais de 50 mil pequenos agricultores espalhados pnl·
ticamente em todas as regiões deste Pais e em:prega, pe.awwentemeDie, lJlllis de um milhão de trabalbad<ms. Mas nada disso valeu.
Ao lougo de toda a sua vida. os problemas dessa iDdústria têm a V.Ex•.
sido encarados com a mais total e solene in<fifetença. Basta regisSr. Presidente. Sr's e Sts. Sel1l!d0Ies, o que fazer com famítrannos aqui, pora que i>W_esquoçamos, que esta Q>.sa, parte do
lias inteixas que sobreviviam dura e penosamente com o trabalho
Congz<sso Naciooal que se dedica à tarefa da elabomção de leis, sazcma1 e pteeário, quando desaparece a única possibilidade de soassiste, neste Pals, a este espetáculo grotesco em que algumas leis brevivência de que dispunham? Não há outro caminho, se não nos
são para cumprir e outras não. O açúcar, por exemplo, Ilio possui movennos, do que o de oondená-1os. fria. inexorável e egoi.súcapreço mínimo porque hofuma legislação própria para esse produto. meute, ao tmivel e miserável destino de engrossar a periferia dos
O 'cré<!ito nna1 instituido para toda a agricultura não se estende ao grandes oenlros urbanos, como pedintes, iDdigentes, favelados. Na
setor canavieiro em IliZão de que esse segmento possui legislação zoaa. c.anavieira. dificilmente chegam os benefícios do seguro-depi6pria. O açúcar não faz parte da cesta básica e nem a sua política semprego. U inexiste para quase todos a precária compensaçãO do
de preços obedeceu a qualquer relação com a indústria de alhnen- ·FGrS e progta.mas sociais de amparo, ajlda ou estímulo; são quitos pc<que, pela sua COIIelação com o ãlcool, o preço daquele pro- meiaS imaterializ.iveis. Em última análise, não têm, Sr. Presidente,
duto foi dado em função da polltica de p<eÇOS dos ccmàJstlveis. _gualquer outra altemativa que não seja a carldade pública. A heEssa mesma. lei está em vigor desde 1965 e regulamenta a forma rança de sucessivas gerações de sertanejoo da Zona da Mata não
de calcular o preço da C8Da, do açúcar, do álcool e dos derivados, tem sido ou.tta., há séculos, que o cooformis~ a submissão. a inseudo obedecida com relação ao preço do açúcar nos seus aspectos' digêacia.. o abandono e a sina de uma precária e dolorosa sobrevirestritivos. O Govemo não contratoo: netdmm usineiro. mas a Fun- vência,. em. que o analfabetismo se multiplica, a fome é endêmica e
dação Gebilio V argas para calcular o preço. Ao lougo de todos es- a djzimação da família o 1ÍnÍCO destino.
Esta é a IliZão pela qual renovo o apelo que não me foi posses anos, sistematicamente. o Governo recebia um preço da Fundação Getúlio Vaigas, indicando que valor a lei apontava;'o Go- sível transmitir de viva voz da tribuna, para que o Presideote Henverno estabelecia outro. Ao longo de todos esses anos. alguns bi- rique Catdoso, que já CX.monslm! impaciência e incoufozmismo
lhões de dólares foram expropriadas dessa atividade, que agora com a morosidade letal dâs transfóri:nações sociais, vohe os olhos
está naufragando, submergindo, e com ela um gr.mde patrimôoio para essa dura realidade e toine a iniciativa de ,..mar coordenar,
do povo, da sociedade bRsileisa, Da!' mãos de p<oj:rietários priva- através de um esforço comum dos órgãos federais, estaduais e mu- '""
dos; com ela submerge o único mett:ado, que é ·o meroado cativo nicipajs diretamente afetados, medidas que amenizem o quadro dide pequenoS agricultores produtores de caua; <X?"l ela submeq:e o fícil peDOSO e CQDStrangedo;- daquela região.
Já tendo exercido os cargos de Govemador do Estado e de
emprego de um milhão de tnbalba~ btasileiros.
O SR. GUILHERME PALMEiRA • Muito grato a V. Prefeito da CapitaL sei por experiência p!6pria que questões desta
Ex.., Senador Geraldo Melo. V. Ex.., com~ cOnhecimento po:fun- nalUre2a têm caráter estrunnal que medidas de emergência podem
do que tem do setor, quase me inibe a prosseguir na defesa que ãmeniza:i, mas não- resolver. A agilidade da ação pública em casos
faço não s6 da necessidade da recuperação do setor, Ilio s6 pelo dessa ~ no entanto, não significa maicr cu menor produque ele signifu:a eronomicameDte, mas pela ÍlllpO<Iâllcia social ção. Não implica melhorar ou piam os índices de desempeuho
que ele efetiva.
__
econêmico~ ~ao resulta apenas em diminuir ou agravar o déficit
Há pouco, eu dizia que milhares de tmballiad<ns rur.ús público. Significa preservar vidas, gar.mtir a somvivência e significa
migram para os grandes centros-·a passarem vexames, necessida- a tenível dif=nça enlieo respeito à vida e o desprezo pela mane.
des, enfrentando a grande dificuldade de quem não tem o P"'Jl'llO
Volto a repetir que não tenho dúvÍ<Ia!' de que o processo de
para conviver nos centros urbanos e. mesmo assim. esquecem que modernização em que está empenhado o Governo não visa apenas
o setor produtivo, o setor agócola. o setor rural é decisivo para o a restaurar a dignidade de uma moeda que durante muitos anos
desenvolvimento deste País. Nio podelUOS l:majiDar, mesmo nessa perdeu o significado do poder de compra que toda moeda deve exárea açucareiia do Nozdeste, que não se promova uma reforma pii'ssar; não tem s6 o objeúvo de dar estabilidade à economia, para
agro;. profunda. uma refonna agr.lria sem demagogia, feita den- que possa cumprir o seu papel de garantir prosperidade ao Pais.
tro da realidade, da cultura do seu tmbalbador e do seu emptoSÓIÍO.
Sei que o caminbo da resta:IJ.laÇão é, na maioria das vezes, mais diO que pode oferecer o Estado? O Estado pn:cisa dar uma fícil do que o da própria coosttução. O que o Presidente Femando
conttibuição, masl!ão pode simp!esmeute bancar isso sozinho. Há Henrique Cardoso está tentando fazer- act«fito- é prepuar o Btanecessidade de se dividir IeSpOnSabiliàade, sob pena de este Pais si! para uma nova era em que a competitividade. a globa.lização e a
jamais chegar ao estágio de deseuvolvimento que desejamos, que inserção no mercado intemacional não são apenas. conceitos teóricos:, mas desafios concretos que temos que vencer, se não quisersoubamos.
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mos sucumbir à conconência não s6 das gi3IIdes potências, mas
sobretudo das nações emetli<D!es que precisam tnmsfonnar esperanças em canquistas, soobos em xeal.idade e expe<talivas em desenvolvimento. Isso impõe, sem dúvida. sacrificios, ajlstes, ganhos necessários para os mais fiágeis e peidas iDevitiveis para os
mais fortes. Exige abolir privilégios, resgatar a cidadania para to-

dos. reformar costumes, abrandar as diferenças e txansfcxmar os
vlcios que defO!III3Illm os pnlprios a1.icea<:es de nossa cul!um- Temos que Ieformar o Estado, não para ton>\-lo mais fiági1, mas
para tomá-lo mais ágil e eficiente. Temos que xepensor~a Fedemção, não para enfraquecê-la, mas para ton>\-la mais adequada as
nossas Iespoosabilidades =·Temos que redimensioDar a Seguridade Social, não para abolir beneficios justos, mas para viabilizi-la de fomJa a garantir sua IODtahilidade. Temos que Ieesttublrar o sistema tributário para tomá.~ lo menos regressivo e mais impermeável às fraudes. Temos que moralizar os padi6es de conduta
de todos os agentes do poder público e da iniciativa privada,, para
banir de vez a teutação do ganho fácil. da canupção e da fraude.
· Nada disso, por6n. ~r. Presideule, 6 respousá1>ilida soütária de um só mandatário, Dias respoosabilidade coletiva de todas
as instituições. N"mguém tem dúvidas de que o Presidente Fernando Henrique C:mloso está, cumprindo sua parte, a começar pela
coetincia entre o que prômeteu como candidato e o que está. reali~
:zai:u:Jc; como Chefe do Govemo. Da mesma forma o Congresso
Nacional que, sob a üder.mça firme, serena, equilibiada e patriótica de V. Ex.•, neste Casa, e do Deputacb Luis Eduardo Magalhães,
na Câmara, :repeiCllte, ti:aduz e manifesta as tendências e os dese, jos expressos pela maioria da opiniio pública do País. As instituições políticas, como em nenhum outro momento da História conte!llpOiânea, cumprem o seu papel de topresentar, em sintonia com

o povo brasileiro, as mais reclamadas aspirações naciooais
Aqui há divergência com respeito, dissidência Com dignidade e oposição com esplrito público. Tudo isso, Sr. Presidente, reflete o canlter democrático do regime que hoje está
instaurado em nosso País. O Brasil enfrenta e supera, com
enorme obstinação e elevado senso histórico, um dos seus mais
graves desafios? que é o de prepanr um futuro com menos in~
justiças sociais? com mais racionalidade econômica e com ra~
zoávelestabilidade política.
É possível que, ém algum momento, teni)amos =ado nós
ou tenha errado o Executivo? da mesma ÍOIIIla CODlO fCOVavelnien~
te venham a tergiVeiSar este 011 aquele Poder. O que é cérto. no en·
tanto? é tjue já não temos Poderes conco:aentes nem instimições
em conflito. E isso é essencial para a parte IJl3ÍS dura, mais dificiJ
e mais incerta de nossos desafios.. Refiro-me7 exatamente, ao grau,
à amplimjle e à complexidade das questões sociais que temos que

superar. E indiscutivel que elas se centram nas cinco prioridades
do Governo do Presidente Femando Hemique ~: Agriculblra, Emprego, Educação, Saúde e Segurança. E incontestável também que o diagu6stico das prircipais questões foi feito, com xeco-

nhecida competência. em suas "Propostas de Govemo11, diwlgadas na publicaÇão Mãos à Oln, que é, seguramente, o mellior progmma de govemo jã a!X=tado à sociedade brasileira. É inquestionável, por fun, que o prognóstico das soluções está nesse mesmo documento que. em meu entender.. deveria ser o catecismo da
ação governamentaL São metas, propostas, roteiros, diretrizes e
projetas claros, precisos. detalbal'io<i e objetivos. s6 compar.ível no
País. em tennos de orientação govema:inéntal, ao Programa de
Metas do Presidente Jusoelino Knbitschek. No que respeita à agriculblra, por exemplo, o texto do progr.una é, mais do que cmclusivo; é elucidativo, na medida em que coloca a realidade desse setor e que propõe soluções Ião defendidas e Ião explicitadas nesta
Casa assim como na Câmara dos Dep~ta.dos.
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Sr. Presidente, SI's. e Srs. Senadores, esse é um Ietrato cru,
mas fiel e dra't'~ico do tamanho daquilo a que me referi antes: o
drama principalmente do Noroeste no setor primário. E não é
como se tem o setor agrooucroalcooleiro; tamb6m se xeporta às diflcn!<1ades pelas quais passa o cacau da Bahia, a indústria têxtil em
Sergipe, em todo o Nonleste, enfim, no Pais de maneira geia!. É o
setor produtivo que eslá vivendo esse drama quando se dá prioridade ii estabilização da moeda.
Como eu dizia, não sciiala apenas de um problema de descapilalização ou de falta de incentivos e financiamento, mas de
algo mais grave e complexo, ou seja, a falta de rentabilidade e, por
cooseqüência, a falta de viabiüdade para os padiiles econômicos
abJais no Bzasil e no nmndo.
Como é uma questão estrutuml, exige soluções estruturais,
não mais paliativas como era ttadiciona1, w seja. o aumento das
linhas de CIÕdito, cuja única cooseqilência em aumentar a inadimplência e a falta de liquidez da atividade a que me refn:o.
Com nmito mais propriedade do que eu seria capaz de propor, as soluções estão apontadas no progmma do Presidente Feruando Heurique Qadoso, seguiDdo várias colocaçõe• que já não
me cabe repeti-Ias: neste instante; inclusive no setor da agroindúslria, bem explicitado no seu progmma de metas.
Gostaria de concluir, Sr. Presideute, não sem antes agradeC« a .tolerância dos poucos que tivexam a paciência de me ouvir,
expressallllo minha confiança na ação politica e atituinistnltiva do
!'Iesidente Fernando Henrique C:mloso, a cujo govemo empresto
o pe!lhcr da minha modesta mas integral solidariedade. Tenho plena consciência de que Sna Excelência o Senhor Presideute daRepública tenta rea!i= nm ambici"'!" e duradouro projeto de modemização institucional deste Pais. A liderança intema, capaz de articular com paciência. obstinação e habilidade uma expressiva
maioria de sustentação parlamentar? soma o Presidente um incontestável papel de dar projeção politica ao Pais no concerto intemacioDal, graças nãb s6 às suas qualidades pessoais. mas também a
um esforço deliberado de colocar na pauta de DOSsa politica exlerior questões que adquirem incootestável~ intemaciODal.
Esta admiração e.c;:Ste apreço que aqui manifesto não me
dispensam poiém de preconizar atenção, ação e determinação de
seu Govemo. relativamente ás questões sociais que são prioritárias
em seu programa e que nem sempre têm merecido de sua equipe de auxiliares diretos o empenho que a própria estabilidade econõmica exige como passo inicial no caminho do abcmdamento das
disparidades sociais e da emdieação da miséria em nosso País.
O Presidente está ganhando a guetra da estabiüdade económica em que estamos todos empenhados. É preciso, porém, que os
Iauxéis de uma vitória, que ninguém contesta... não sejam os res~
pensáveis pela denota na batalha social, a que não podemos, por
um imperativo de consciência, iemmciar, seja a que pretexto for. ·
em nane da solidarieAade e da dignidade nacionais.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Gui.lhenne Palmeira,
o Sr. Josi Samey, Pns~. deixa a cadeira da pn.sidência, q~ é ocupada pelo Sr. Btmedila da Silva.
A SRA. PRESIDEN!'E (Benedita da Silva) - Concedo a
palavra ao Senador Pedro Simon. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Mamo Miranda. (Pausa) ,
Concedo a palavra ao Senador Sehastião Rocha. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pausa)
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SBA- MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão da oradorn.)- Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Se-
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nadores,. minhas Senhcns e meus Senhores, o que me faz vir a
esta tribuna é o acomecimento que ontem recebeu~ por grande par·
te de homens e mulhe= deste Planeta. atos de protesto, de repúdio e de reflexão: o epis6dio do la:nçamento da bomba atômica oo
Japão, mais precisameme nas cidades de Hiroxima e Nagasáqui
No dia 6 de agosto de 1945 e em seguida no dia 9 de agosto de
1945 foram laDçados os cogumelos que vieram a destruir e a ceifar
a vida de 2!0 mil pessoas.
Os cogumelos são CODhecidos,. na ciência, com o nome de
lactus deliciosos. No caso do oogumolo da bomba atômica, podeÓJiniOS oolocá-los na Hist6rla denominando-os de ''lactus tenebrosos", porque t:roux.eram o terror, a insegurança. o medo. destruindo
a vida de milhares de pessoas e ceifando a alma e a esperança daquelas que mesmo com toda a tragédia conseguiram sobreviver.
Sr' Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero fazer esta reflexão somando a minha voz aos inúmeros protestos que oconexam
por este Biasil afom e neste Planeta. Este Planeta que poderia ser a
nossa casa, o lugar seguro, o nosso abrigo. mas, infelizmente, nio
o ~ E mo o é porque embora Deus o tenha feito eurfotma de paraíso, oomo o Jaldim do Éóon, o itomem, '"' sua ânsiÍl de domar e
dominar a natuxcza.. esquecendo-se de domar a si mesmo. t~
este Planeta, em muitos momentos da História, ao invés do Eden
ou do paraíso, no infemó. Em Hiroaima e em Nagasáqui, tiansformOU-se aquilo que Deus. pela sua mão, havia feito como Jaxdim
do Éden em um infemo, o qual passou a ameaçar a vida de milhares e milhares de pessoas. ·
Sr'. Presideme, Sr's. e Srs. Sellllderes, neste pronunciamento, eu gostaria de fazer algumas indagações, as quais, com certeza,
ficariam melhor na boca das crianças, poxque estas não têm medo
de fazer pergomt.as que possam paeecer absurdas.
Por que os homens fazem guerra? Por que se lança mão de
instmtneDtos perigosos e terrivelmente ameaçadores para se fazer
a guena.? Talvez busquemos resposta, ou alguma ':iustiflcativa",
ou alguma "causa nobre" para essas indagações nos mais diferentes perlodos d;l ffist6ria.
O que leva os hanens a fazerem a guena? Se pergwitássemos isso aos gregos, com certeza, ouvirlamos que os niesmos fm·
ram a guerra para levarem civilizaçiio aos bárbaros;
ti2léssemos
essa pergunta. aos romanos, cuviríamos que os m.esmos fizeram as
guenas para expandir .as magolíiCaS vantagens do seu império
para o resto do mundo; se essa pergünta fosse feita aos ideólogos
das Cxuzadas, OU'Y'iríamos que os mesmos :fizenm as guenas para
levar Deus aos pagãos; se perguntássemos aos t}ue defenderam os
ideais da Revolução Fr.mcesa por que f = guerra. eles diriam,
contra<ütoriamente, que foi para implantar,os princípios da liberdade. da igualdade e da fratenúdade.
Mas vamos para a contemporaueidade perguntamos: por
que, em 1945. se jogou aquela botuba em Hiroxima e Nagasáqui?
Com certeza aqueles que fl7el'alll a bomba e que decidiram essa
operação diriam o seguinte: para evitar que mais vidaS fosSe:Di ceifades; porque, se mo jogássemos a bomba - eles diriam -. iriam
morrer 300 a $00 mil soldados americanos, sem falar de mais 800
mil do lado inimigo. Então, diriam que fizeram a guerra, também,
por uma "causa justa" para evitar que mais vidas fossem ceifadas..
Sr' Presidente, SIS. Senadores, e eu !amemo - embora oom
a alegria de ter aqui nobres colegas - que ninguém tenha debatido
essa questão. Eu gostaria de ter falado antes, porque a idéia da
guerm, a psicologia da gueua. que está presente.DllS diferentes cultnras da rnça humana. precisa ser pensada mo a partir das reflexões meramente políticas. não a partir das reflexões mer.unente económicas e dos interesses que sub.,jamm nas guerras. mas a partir de
uma variável que às vezes temos medo de enfrentar. o choque en.
tte o ser humano·e a sua própria consciência.

se
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O Sr. Lauro Campos- SenadoEa Marina Silva, V. Ex• me
concede mn aparte?
A SRA. MARINA SILVA- Conoedo o aparte a V. Ea•,
nobre Senador Lauro Campos.
O Sr. Louro Campos- Primeiro, nobre Senadora, g05!aria
de coogratular-me com V. Ex• por ter impedido que a oossa Casa
passasse em silêncio sobre um fato de tão grande relevância quanto este que V. Ex• aborda agora. Em segundo lugar, gostaria de
tr.u:er algumas oolabotações à tese que V. Ea• expõe. Num livro
intitulado How we did it, como fiZeDlOS a bomba atômica, f"tca
muito claro que o processo tecno16gioo-cient!fico de hoje reúne
uma série de pessoas inoonscieDies a respeito até mesmo de objetivo de sua ação dita científlca. Ficou demonstrado nesse livro que,
individualmente, as pessoas que colaboravam na feitma da bomba
atômica não sabiam o que estavam fazendo. E foi s6 a partir de um
determinado momento que alguém teve a luz. percebeu que aquele
processo. que estava seDdo encaminhado attavés de um trabalho
coletivo. iria resultar na bomba a:t.âmica. Então. advertiram os
cientistas o Ministro da Defesa dos Estados Unidos, ameaçando
parar o trabalho. Falaram que ele devia convocar o Ministro da
Defesa japouês para assistir no deserto americano à explosão atbmica. a fim de que este decidisse se o Japão se renderia ou não
diaDie daquela experiência. Mas a cúpula norte-<lmericaDa se recusou a fazer isso porque mo poderiam perder a oportunidade de ver
ação de uma bomba arômi<:a sotm. uma coletividade !romana.
Esoolhmm. então, tres cidades de gnmde densidade demográfiCa,
a fim de pc>derem pe=ber, na pri.tica.- oomo a bomba atômica
amaria ceifando as vidas humanas. A perversidade. portanto, assuJlW nessa nossa cultma o caráter de ciência. E.. como V .Ex• estava
dizendo, mdo se desculpa, tudo é racionalizado, principalmeme o
massacre contra a ooletividade inerme tal como aconteceu no Japão. Quando um sistema como o nosso. que se move pelo lucro.
coloca esse lucro sustentado pelo Governo como esWnulo para as
indústrias da morte, para as indústrias tanátieas, para as indústrias
bélicas que são as mais "'ntáveis do !IIIlildo, surgem dois pólos altamente perigosos: o do lucro estimulando a ação do l:lle.mldo destruidor, do mCICado da ~lomba. do. meteado das armas, o mercado
da guem; e, por Outro ladO, o despettar dessa tendência destruidora, tanãtica que infelizmeRte subjaz na personalidade humana e
que dela deveria ser extirpada ao invés de ser estimulada através desses condicionamentos econômicos e sociais. Muito obrigado.
A SRA. MARINA !;!ILVA- Agradeço o aparte de V. Ex',
que só enriquece o meu prommciamento.
Como V. E:r acabou de af"nmar. havia a possibilidade de se
mostru ao Japão os danns que seriam causados ãquelas pessoas,
caso a bomba fosse lançada; poderia, assim, ter sido evitado •
quem sabe- tão desastroso evento na histáia da humanidade. Mas
os americanos a =usawn, para não perderem a oportunidade de
verem os efeitos da bomba testados em. pessoas. em seres humanos.
Eu dizia que a necessidade da guerra precisa ser entendida,
além de todas essas variáveis que havia citado e também V. Ex•,
sob mn aspecto que é o do homem em confronto consigo mesmo.
com a sua CQDSciência. porque. se pensarmos de Íomt3. tacional.
poderíamos ficar assustados em constatar que. para causas tão no-bres.. lança-se mão de mecanismos e meios tão teróveis.
Será que não nos tomamos iguais ao inimigo tão tetrivelmente assustador. quando o combatemos. utilizando métodos que
se assemelham àquilo que tanto ojerimmos nele? Com certeza.
isso acontece no processo, quando se lança mão de amas que mo

a

são tão nobres quanto o fim que se persegue.

Perguntaria. S~ Presidente, Srs. Senadores, o que é necesSário para se fazer uma guexra. Pam fazê-la.. se a analisarmos sob o
JK>nlO de vista da sua cultuta e psicologia. precisa-se de dois. ele-
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mentes: o primeiro deles. que se teDha ''uma causajlsta"; o segundo, que se tenha mn inimigo.
Dessa forma, SI" PresideDle, SIS. Senadores, poderia dizer o
seguinte: talvez seja necessário, na psicologia da guerra, que primeiro se tenha o inimigo. A "causa justa" inventa-se depois e lança-se mio de todos os argumentos pan< tomar nobre a uma população aquilo que, com cer:teza,. se não fosse a propaganda engano-.
sa., não aconteceria.
Cito um escritor que para mim. de fomta brilhante, Caracteri>a a psicologia das balalhas. Em seu livro "Ao E....,ntro da

Sombra", SamKeen, no capítulo 41, "O criadordelnD:nigos", nos
oferece uma poesia belíssima:
PARA CRIAR UMINIMIGO
Comece com uma tela em bmnco e delineie, num contorno ger.ú, as fmmas de homens, mulheres e crianças.
MetgU!he fundo no poço incoDSCieDle de ·suá própria

sombra rep:imida com um pincel largo e salpique ós es!IaDhos coo; o matiz siuistro da SOIIl!ll3.

Tmce sobre o rosio do inimigo a avi~ o 6dio e a negligência que você não oosa assumir como seus.

Obscureça a doce individualidade de cada rosto.
Apague todos os traços de mil amores, esper.mças e medos
·que brincam pelo caleidoso5pio de eada coração finito.

Retorça o sorriso até qtle ele forme um arco desce&.Jenre
de crueldade.
Ammqne a came dos ossos até que só reste o esqueleto

absttato da morte.
Exagere as feições Jma que o homem se metamoJfaçeie
em besta. verme, inseto.

Preencha o fundo com figuras malignas de antigos sonh~- cliabos. demônios e gueneiros do mal.

Quando a estátua do inimigo estiver completa você scá capaz de matar sem seDlir ruJpa, tmcidar sem seiiÔI ve<gooha.
A coisa que você destroi tomou-se apenas um. :in.úiúgo
de Deus, um ~tcnvo à sagrada dialética da História.

É assim que esse btilhã.nte ~descreVe como se constrói um Uüm.igo: defODD.aiD:-se as formas de alguém para tmnsformá-lo num inimigo. Isso não acontece s6 no plano individual. Isso
tem de ser passado para a coletividade. E ~o é que se passa isso
para a coletividade? Se observássemos como os russos tratavam os
americanos, iriamos identificar isso na sua cu~ de guerra. Também identificamos isso na cultura de guerra dos americanos pelo
modo como eles tratam os rossos e os rubanos..
E como é que se denomina a justa causa e cOino é que se
defotma ou se cria o inimigo?
Diz o poeta:
''Nós somos inocentes; eles são culpados. Nós dizemos a verdade, infonnamos; eles mentem, usam propagaudas. Nós apenas DOS defendemos; eles são agreosores. Nossos mísseis se dispõem a dissuadir; os deles se
dispõem a incentivar a guerra,. a atirar primeiro. Nós temos um departamento de defesa; eles têm um departameDt.o de guen:a."

Ou seja, a noss3. causa é sempre justa. a nossa caUSa é sem-·
pre boa, mas a do inünigo é sempre perversa.
Até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto isso realmente está baseado em fatos concretos na História? Isso não ocor-
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re só de potência para potência, de nação pan< nação; acoutece nas
micronevoluções, nas microgueaas que acontecem na vida de
cada indivíduo.
Talvez eu esteja psicologizando demais a guemt, mas não
acredito em ações de massas ensandecidas que não partam de algum poD1o da individualidade do ser hmnano. Por mais que muitas
vezes haja ações coletivas, sociais, em que colocamos a pecha de
hist6ricas ou culturais, elas são de indivíduos, de pessoas reais,
concretas. As guerras ocotridas dur.mte a ttajetória da humanidade
são atos de monstru.osidade que, em nome de "causas justas11, levam à miséria., ao medo. à morte, como aconteceu em Hiroshima e
Nagasaki.
SI" Presideute, Sx"s e Srs. Senadores, quero concluir meu
pronunciamento, para não deixar em branco esse dia que foi manchado de saugue, acreditando que, de alguma fOima, possa somar
a minha voz à de milhares e milhares de pessoas que cosam querer
diminuir a psicologia da guem, a ânsia de combater por idéias
aparentemente boas. utmzando-se de métodos muito perversos.
Se pelo milagre da poesia é possível acreditar, como aspa·
lavras do poeta, que também há lírios DO lodo, pela via cruâs da
dor, recuso-me a crer que possa haver paz na guena.
Nesse caso, a radical frase bt"blica que diz 11ama o teu inimigo como a ti mesmo" nos serve de muito ensinamento, poEqUe, se
não amarmos o nosso inimigo, estaremos mostmndo a :nossa incapacidade de amarmos a nós mesmos~ E o ódio por ele passa a ser,
nada mais.. nada menos. do que o reflexo do 6dio que sentimos
pela nossa natureza humana.
Muito obrigada.

. A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) - A Presidên-

Cia connmica ao Plenário que, mna vez findo o prazo

fixado no
parágrafo único do art. 254 do Regimento Intemo, sem inretposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento defmitivo
do Projeto de Lei daCâmaian"76.de 1993 (n"l63/91,na Casa de
origem), que acrescenta cliapositivo ao art; 20 da Lei n• 8.036, de
11 de maio de 1990, que "dispõe sobre o Fundo de G3I3Dda do
Tempo de Serviço. e dá outras providencias".
Será feita a devida conmni~ à Cilmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) - A Presidência COIUllDica ao Plenário que recebeu o Recw:so n° 4, de 1995, intetposto no prazo regimental, no sentido que seja SDbmetido ao ...
Plenário o Projeto de Lei do Senado n• 134. de 1995, de autoria do
Senador Roberto mire, qu~ regulamenta o § 3" do Art. s• do Ato
das Disposições Constiblcionais Tnmsit.órias, dispaldo sobre arepal3Ção de natureza econômica devida aos aeronautas e aeroviários, civis e milirares, impedidos de exercer a profissão.
A matéria fica.Iá sobre a mesa durante cinco sessões Oidinárias, para recebimento de emendas, de acordo com o disposto no
art. 235, 1!, "c", do Regimento Interno.

É O SEGUINTE O RECURso RECEBIDO:
RECURSO N" 4, DE 1995
Senhor Presidente,
Os Senadores abaixo assinados, nos termos do § 3", do art
91, do Regimento Interno, requerem que o Projeto de Lei do Senado n• 134, de 1995, seja submetido ao exame do Plenário do Senado Federa!.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995.- Oda<:ir Soares-

Humberto Luc:eua - João Rocha - Epiláclo Cafeteira - Éláo
Álvares -José Roberto Arruda- Vilson KleinUbing -Beni V e-

ras- Bernardo CabraL
A SRA. PRESIDENTE (Beuedita da Silva) - Esgotou-se
na presente sessão o prazo previsto no art. 91, § 3", do Regimento
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Interno~

sem que tenha sido imerposto IeaiiSO~ no sentido da apreArt. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçãó:
ciação, pelo P!eDário, das seguimes matérias:
ArL 4• Revogam-se as disposições em cantrário
Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1995, de autoria do SeTeoáo final aprovado pela Comissão de
nador Lúcio Alcântara, que au1Dri2a o Poder &ecutivo a conceder
Assnntos E<ouômlcos
pensões especiais a Maria Cecilla Bevilacqua de Paiva e Maria Tereza Bevilacqua de Paiva, netas do jurista bnsilciro Cl6vis BeviPROJETO DE LEI DO SENADO N" 153, DE 1995
Iacqua,
Altera inàso do art. 11 da Lei n• 8.383, de 30
Projeto de Lei do Senado n• 97, de 1995, de autoria doSo>de deumbro de 1991, incluindo a dedução, na declanador Odacir Soares, que dispõe sobre o exen:ício da profJSSio de
ração de Imposto de Renda de Pessoas Fisicas, do todentista prático e dá outras providências;
tal das de5pesas efetmm.tente realizadas com instrução.
Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1995, de autoria do
Senador João França, que isenta do pagamento de tarifas públicas
o Congresso Nacioual decreta:
os llSUári.os de renda familiar inferior a dois salários mínimos; e
ArL t•.o inciso v do art. 11 da Lei n• 8.383, de 30 de do>- Projeto de Lei do Senado n• 153, de 1995, de autoria do zembro de 1991, passa a vigorar com a segUinte redação:
Senador Lúcio Alclntara, que altera inciso do art. 11 da Lei n•
''V - todas as despesas efetivamente feitas com
8.383, de 30 de de2iembto de 1991, incluindo a dedoção, na declainstxuçio do CODlribuinte e seus dependentes, envo!venraçãO de Imposto de Renda de pessoas fiSicas, do tola! das despe-do mensalidades esco!aies, unifonnes, livros, maleriais
sas efetivamente realizadas com imtrução.
escolares e tl2Ilspoite escOlar.••
- Os Projetas de Léi d!> Senado n's 70 e 153, di> 1995, aproArL 2° Esta lei entra em viga: na data da sna publicação.
vados em apreciação CODClusiva pelas Omissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos. vão à Câmaia dos Deputados; os surtindo O. efeitos finauceiros que lhe sio ptúprios a partir do
de ifs 97 e 130, de 1995,_ rejeitados, vio ao_ Aiquivo.
exeteício subseqúente.
Art.. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
São os seguintes os textos finais encaminhados à

_Câmaia dos Deputados:
Teoáo 6nalaprovado pela Comissão de Assnntos Sodais
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 70, DE 1995
Autoriza o Poder Ex<alllvo a concede.- pensões especiais a Maria Ceálla Bmlacqua de Paiva e a
Maria Tereza Bevllac:qua de Paiva, netas do jurista
brasileiro Clóvis Bevilacqua

o CongJ;eSSO Nacioual decreta:

Art. t• É o Poder &ecutivo autmizado à. oonoeder·pensões
especiais, no ~alor de R$214.22 (dn:rentos e quaíor:ze reais e vinte
e dois centavos) cada uma, a Maria Cecilia Beirilacqua de Paiva e
a Maria Tereza Bevilacqua de Paiva netas do jurist;l bnsilciro
'Clóvis Bevilacqua.
M· '
'
• ._, nl.l
Parágtafo lÍnico. As pensões especiais de que tJ:ata este arti-

go. reajustáveis nos mesmos índices jtdotados para as demais pensões pagas pelo Tesouro Nácional, não pcxlen:i ser aromnladas
can qualquer ootra vantagem paga pelos cofres públicos e extingoir-se-ão com a morte das benf"ICiárias.
Art. 'Z' A despesa decon-ente de.a Lei cotietá à coota de
Encargos Providenciários da União - R~ sob a snpervjsão
do Ministério da Fazenda.
·-

A SRA.. PRESIDENTE (Benedita da Silva) - Na preseme
sessio temünou o !X'ZO pam apresentação de emendas às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmam n• 42, de 1993 (n• 6.221185, na
Casa de origem), que estabelece medidas preventivas ao trabalho
dos tripulantes de aeronaves de serviços agrícolas;
-Projeto de Leida Câmamn•212, de 1993(n•1-848/89, na
Casa de origem), que destina a renda líquida de um teste da Loteria Esportiva Fed=l à FederaçãO Nacioual das APAEs e detemrlna cutras providêqcias; e

-Projeto de. Lei da Câmaia n• 7, de 1994 (n• 1.316/91, na
Casa de origem), que obriga as empresas que especifiCa a fornecer
suportes com rodas (cminl>os manuais) aos seus empregados.
Aos Projetas não fOI3Jll oferecidas emendas.
As matérias sexio incluídas em Ordem do Dia, oporttmamente.
A SRA.. PRESIDENfE (Benedita da Silva)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidéncia vai encexrar os trabalhos. 1embnmdo aos SIS. Senadores que o'Senado está convocado para uma sessão extraordiDária a realizar-se hoje. às 18 horas e 30 minutos..
Está enceuada a sessão.
(Levrmta-se a sessão às 17h48min.)

Ata da usa Sessão, em 7 de agosto de 1995
1• Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura
...:. EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Luiz Alberto de Oliveira
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES Emília Fernandes- Epitácio Cafeteiia- Ernandes Amoiim - FlaOS SRS. SENADORES:
viano Melo - Fteitas Neto - Geraldo Melo - Gen;on Camala AnJôrüo carros Magalhães - Antônio Carlos valbdaies -- Gilberto Miranda- Gilvam Bages- Guilheime Palmeira- Hugo
Arlindo Parto- BeiJo Parga- Benedita da Silva- Beni Veras- Napoleão - Humberto Lucena- Íris Re:rende - Jáder Barbalho Bemardo Calnl- Carlos Bezen-a - Carlos Palrocfnio - Casildo Jeffelsoo Peres- João França- Jonas .Pinheiro- Josaphat Mariubo- José Agripino- José Alves- José Ednanlo OUtra- José FoMaldauer - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Á!vaiCS -
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gaça- José Roberto Arruda- José Samey- J..auro Campos- Leomar Qaintanilha- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveir.l- Matina Silva- Marluce Pinto- Nabor Júnior- Osmar Dias- Renan
Calbeiros - Romero Jucá - Rooa!do Qmha Lima - Valmir Campelo- Vilson Kleinubing.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveim) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores- Havendo mímero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tiabalhos.
Sobre a mesa, n:querimento que serã lido pelo Sr. 1• Secretário em exm:ic:io, Senador Valmir Campelo.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" LOSZ, DE lll95
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 13, § r•, do Regirilento lntemo do Senado Federal. que seja COilSiderada como licença 3utorizada, minha ausência ·aos tiabalhos da Casa no proximo dia 7,
quando estarei em Goiânia:. GO, pam cumprir c:omPro.mssos político-partidários.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1995. - Senadot.Mauro

Miranda.

-

-

O SR- PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveim) - Aprovado o requerimento, fica eoneedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. r• Secretário em exm:ic:io, Senador ValmirCampelo.

estar ausente de BI3Silia. em comprollllsso partidário, na condição
de Presidente do PSDB.
Saladas Sessões, 3 de agosto de 1995. -Senado< Arlurda
Távola.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveir.l) - Ai"ovado o IOqUerimento, fu:a ooneedida a licença solicitada.
Som a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. r• Secretário em ext:l.'cicio, Senador Valmir Campelo.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• LOS6,DE 1995
Senhor i'Iesidente,
Requeiro, na forma do § J• do art. r3 do Regimento Intemo
do Senado Fede:al. que seja oonsiderado como licença autorizada
minha ausência desta Casa nos dias 2, 5, r4, 16 e 23 de junho do

. COITOilte.

Nestes TetmOS,

Pede Deferimento.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1995. - Senador Vilson
Kleinübing.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveir.l) - A~"Q
vado o IOqUerimemo, fica ooneedida alioença solicitada.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em ext:l.'cicio, Senador Valmir Campelo.

É lido e aproVado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.057, DE 1995

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N•1.053, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos teanos do art. 43, inciso 11 do Regimento lntemo do Senado Federal, lioença para breve viagem ao exterior. DO
período de r• a 3 do mês de agosto do corrente ano.
Sala dis Sessões, 7 de agosto de r995. - Senador Onol're
Quinan.
O SR- PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveir.l)- Aprovado o requerimento, fica coneedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1• Secretário em ext:l.'cicio, Senador v'almir Campelo. -

Elido e aprovado o s!guinte:

·

REQUERIMENTO N•1.054, DE 1995
Requeiro, nos termos do artigo !3, § J•, do Regimento Interno do Senado Federal, seja oonsiderada como lioença meu afastamento dos trabalbos desta Casa. o dia 30 de jlmho, por estar ausente de BillSÍ!ia. em CO!DpiODDsoa partidário, na condição de Presidente do PSDB.
Sala das Sessões, 7 de ju!J)o de r995. - Senador Arlur da

Távola.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveir.l) - Aprovado o requerimento, fica eoneedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que ser.í lido pelo Sr. r• Secretário em ext:l.'cicio, Senador Valmir Campelo.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.0SS, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 13, § r•, do Regimento lntemo do Senado Federal, seja considexada como licença meu afastamento dos trabalbos desta Casa. os dias ! 0, 4 e 7 de agosto, por

Senhor Presidente:
O Senador que este subscreve, nos termos do art. r3, § 1•
do Regimento Intemo, requer a Vossa Excelência se digne oonceder licença anloiÚ2da pam o dia 4 de agosto do oonente, pam i"'o
ferir palestra sobuo a agriroltura brasileira na cidade de CascaveL
Estado do Par.má.
Nestes termos,
Pede deferimento. •.
Sala das Sessões, 7 ·de agosto de 1995.- Senador Jonas Pi·

nheiro.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveiia) - A~"Q- •
vado o IOqUerimento, fica ooneedida a lioença solicitada.
_ Sobre a mesa.. xequerim.entos que serão lidos pelo Sr. 1o Seczetáiio em exexclcio, Senador ValmirCampe1o~
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N°1.058, DE lli9S

Senhor i'Iesidente,
Nos temws do art. 258 do Regiroento Intemo do Senado
Fedetal; proponho a 'tramitação em coojlnto dos Projetas de Decretos Iegislativosn•s 18, 19 e 20,de r995, portmtarem da mesma
matéria, oo seja, a modificação do Decreto Legislativo n• 7, de
1995, que ''Dispõe sobre a remun=ção dos membros do Congresso Nacional dw:ante a 50' Legislaltlla".
.
Sala das Comissões, 7 de agosto de r99S.- SenadoraJúnia
Marise, Rela-.
REQUEIÚMENTO N" 1.059, DE lli9S
Senhor Presidente,
Requeiro, DOS teunos do art. 258 do Regimento Intemo do
Senado Federal, a tramitação oonjmta dos Projetas de Lei do Senado n° 111195 e n° 203195. por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1995.- Senador Luiz AJ.
berto de Oliveira, PTB- PR.
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O SR. PRESIDENTE (Lui:z; Alberto de Oliveira)- Os requerimentos lidos serlío oponunamente inclufdos em Ordem do
Dia, consoante O disposto DO art. 255, incjso fl. alínea C, item 8, do
Regimento Interno.
Sobre•a mesa, requerimeDto que sení lido pelo Sr. 1• Secretário em exm:icio, Senador V alDür Gampelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" LOOI, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro. nos ten:oos regimemais que o Projdo de Lei do Senado n• 199, de 1995, que "dispõe so!xe os direitos dos criadores de
oovas variedades de planw (melharistas)", submetido à Comissão de

Educação, com decisão tetmina1iva, seja também submetido à ~
ciaçãodaComissãode Assuntos E<:onônüro< do SenaOO Federal.

Justifi<:açâo
O Projeto de Lei em apzeço dispõe não apenas sobre Ós ditei!= dos criadores de ÍlDV!" variedades de plantas,·.mas também
inclni instrumentos de proteção ao agrlculror. disciplina modalidades e p:roceiHmentos de registro, num proc:esoo ca:nplexo, que Ülteiage os di:ferentes agentes com o Poder Plíblico e envolve os interesses de toda a agriallima lnsileim.
· · Não é. portanto, uma matéria que versa- Cxclusivamente so-bte os aspectos cien1íficos e tecnológicos, objeto da compet&lcia
da Comissão de Educação. mas almJ)ge aspectos vinculados à
·compet!ncia da Comissão de Assuntos Eoonômicos, amfomte estabeleoe o Regimento Interno desta
(art. 99, incisos I, n, me
IV, do RJSF).
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1995.- 5eDador: Jonas 1'1ohdro.

casa

O SR. PRESIDENTE (Lui:z; Alberto de Oliveira)- O requerimento lido sení oportunameote incluído na Ordem do Dia
nos temias do disposto no art. 255, inciso U. alínea c item 12 Regimelllo Intemo.
Sobre a mesa requerimento que sení lido pelo Sr. 1• Secretário em exeteício. Senador Va!Dür Gampelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•1JI61, DE J995
Requeiro nos tennos do art. 50 da Constituição Fedenll e
art. 397, inciso I do Regimento Interno do SeDado Feder.ll, seja
convocado o Sr. Ministro da Fazenda, Pedro Malan. para preslar
esciarecimem:o quanto às atividades desenvolvidas pelo Secretário
de Acompanhamento EcoD8mico, Sr. José Milton Dallari..
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1995. - Senador José

Eduardo Dntra.
O SR. PRESIDENTE (Lu!s Alberto de Oliveira)- O requerimento lido ser.í publicado e incluido Oj)Oitllllamenle em Ordem do Dia. nos tennos do art. 255, incisoU. alínea c, item 9, do
Regimento Inierno.
Sobre a mesa. projeto que ser.í lido pelo Sr.
em exercicio, Senador V a1mir Campelo.

t• Secretário
·

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 225,DE 1995
Acrescenta dispositivos à Lei n' 8.112., de 11 de
dezembro de 1990, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1•0 dirigente de órgão do Poder Público, em cuja área
de jurisdição ocaaet denóncía de ir:regularidade cometida por ser-
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vidor a ele~ promoverá a aponação do fato denunciado
attavés de~ administtativo, precedido de sindicâDcia.
Art. 2' Comprovada a veracidade do fato denunciado, aplicar-se-á as penalidades previstas na Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, segundo a natureza da falta cometida.
Art. 3• Constatada a inve=idade da demíDcia deverá ser
dada divulgação dos :resullados do inquérito adminiStlalivo J»a!i.
zado, attavés dos veículos de comunicação disponiveis, bem como
representar-so-á civil e criminslmente contia o delllll!ciante, para
reparnção dos danos mornis e materiais cometidos contia o denuncindo, inclnsive com indeni:ração financeiia.
§ 1• Será de rito sumário o processo de reparação dos danos
momis e materiais de que trata este artigo.
§ As providências de que traia este artigo ser.í de responsabilidade do dirigente do órgão do Poder Público em cuja jurisdição occmer a denúncia.
Art.4°Esta leientr.uá em vigocnadata de sua pub!icaçio.

z•

Art. 5° Revogam-se as: ~i.ções em ccntrário.
Justilícação
Os atos e as ações do servidor polblico, independentemellle
de sua posição hierárquica, devem primar pela legalidade, moralidade e ttansparência.
As faltas eventualmente cometidas pelo mesmo devem ser
aplr.ldas e punidas na fonna da legislação em vigor.
A demlnc:ia por irregularidade praticada pelo deteDtoi: de
cargo ou fanção pllblica deve ser ap>rada e. se comprovada, deverá motivar a aplic:ação das penalidades cabiveis, de aca:do com a lei.
Por outro lado, contrariamente ao que ~ uma vez verlfu:ada a invezacidade da demlncia efetuada, o 6rgão a que perteuce
o demmcindo deveci promover repxosentação civil e crimin.a1 contra o demmciante, para a repaxação dos danos morais e materiais
do clenunciado inclusive com indenização financeD:a..
O propósito do presente projeto de lei ó, portanto, diminuir
senão evitar as denúncias gtatuitas e falsas, motivadas por interesses políticos ou econômicos, que, infeHzmente, OCCireiO, causando
danos à honra e à imagem.çlo denunciado, sem que o órgão oo entidade a que o mesmo pértença torile qualquer providência em sua
defesa, DOS casos em que se comprove a inveracidade da denúncia.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1995.-SenadorErnandes •
Amorim, PDT- RO.

lEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores

Públicos Civis ela União, das autarquias e das fnnda.
ções pllblicas federais:

(À Comissão de Ccn.tlituição, Justiça < Cidadania-DeciSão tenninaliva..)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira)_ O projeto lido ser.í publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. t• Secretário em
exe!clcic. Senador Valmir Qunpelo.

É lido o seguinte:
AVIS01-o'468

13 de jllho de 1995
Senhor Primeiro Secretário,

Em atenção ao Of'Icio PSJlWSF n• 990/95, que liata do Requerimeuto de Informação n°959, de 1995, de antoria do Senador
João Rocha, sobre o volume de recursos devidos à Previdência Social e os dez maiores devedores de cada Estado~ infOIDl.O a V. Exa
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que trata-se de solicitação que necessitará de maior espaço de tempo pna seu atendimento em virtude da exigência I!liDlr.ll de precisão das infannações.
Atenciosamellle, Rdnhold Stephanes, Ministro de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira)- O aviso
lido vai i\ publicação.
Sobre a mesa, xequerimento que será lido pelo Sr. I' Secretário em ex..-c:ício Senador Valmir Campelo.

~
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bre alíquotas de importação, medidas sobre o consumo, tarifas e
preços públicos e crédito agricola. Na medida em que...

O Sr. Vilson Kleinübing ' Senador Eduardo Suplicy, V.
&•me concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, mas
antes gostaria de tmnina:r o meu raciocínio.
...na medida em que fornece documentos para órgãos cano
o Conselho de Administração de Defesa Econômica, torna-se um

fato importante a investigação. Saliento que há, na reportagem,
uma frase do Ministro da Casa Civil, Clóvis Carvalho, que disse:
''Conversei com o Evenu:do Maciel e ele disse que não há
REQUERIMENTO N' L062, DE 1995
nada conJra o Dallari."
Requeremos, DOS teanos do art. 336, b, do Regimento InterSerá que a infoanaçio prestada pela Revista Veja não é
no, urgêocia pna o Of'Icio n' S/44, de 1995, relativo a solicitação correta ou ponl o Ministro Clóvis Carvalho não há conflito entre
de retificação da Resolução n' 21, de 1995, 110 sentido que altexe o as suas atribuições de Sectetário de Acompanhamento Econômico
praw de emissão de Letras Finanoeiras do Tesouro do Estado da e o fato de a empresa da qual ele seria proprietário- se ven1ade for
Par:n'ba venciveis no segundo semeslreda 1995.
- estar prestando algum tipo de assessoria a essas vinte empresas?
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1995.- Humberto LucePrezado Senador Kleinnõing, até agradeço que V. Ex• tenha
na- Ronaldo Cnnha Lima- Valmir Campdo- Epitááo Cafe.. pedido o aparte PQltJUC, como Vice-Uder do Governo. acredito ser
tara- Edison Lobão- Gei:aldo Melo.
·
importante um esclarecimento sobre esses fatos.
Concedo o aparte a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Em vc:>O Sr. Vi!son Kleinübing .- Inicialmente, queria dizer que,
taçio o requerimento. .
. · Os Senadores que o aprovam queiram permanecer senta- oomo Vice-Líder do Govemo e até pela minha pl6pria. fcxmação
pessoal, não sou um acelerado nas conclusões daquilo que leio na
dos. (Pausa.)
.
imprensa. Pense que o Governo tem o dever e a obrigaçio de exaAprovado.
·
Aprovado o requerimento. a matéria a que se refere consta- minar o que é divulgado em uma reportagem de uma revista tão
importante como a Veja, que nem sempre acerta e muítas v~· se
rá da Otdem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa- autOCOirige, graças a Deus. O Ministro da Fazenda tem de ter tempo para examinar isso. O Secretário Dallari é conhecido de IOdos
lavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Conce- n6s há muitos anos e tem prestadO serviços relevantes a este País;
do a palavra ao Senador Eduaxdo Supficy, como Líder do Partido além disso, a indústria paulista não é tio ruim assim para precisar
desse tipo de assessoria. Se o fosse. en poderia começar a descondos Trabalbadores, por 5 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Líder. Pro- f'w: da razão por que São Paulo é mais eficiente do que Santa Canuocia o seguime discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- tarina. Bahia ru Minas Getais. Essa é uma dúvida que começo a
te, o Senador Josê Eduardo Dulra apresentou à Mesa requerimento ter. Iá é a tetreira oo quarta vez que vejo que a indústria paulista
de convocação do Ministro da Fazenda, pna prestar esclarecimen- tem uma assessoria especiaL Então. se as observações forem vertos sobre as atividades desenvolvidas pelo Sr. Josê Milton Dallari, Se- dadeiras, o seu Estado, qul>- foi um orgulho pna todos nós,
não é tão eficiente e ertca.:2; como gostalfamos. Uma ou outra hipócretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.
Seria de espetar, Sr. Presidente, diante do que foi divulgado tese é venladeila. Espero qúe o Govemo do Presidente Fernando
pela imprensa. especiahnent<; pela revista Veja. na sua ediçio do Hemique Cardoso, que é mn homem honrado - V. Ex• o sabe - ....
último fmal de semana. bem como o que os pnDcipals jamais do examine bem a situação, pam não dar razão i\ minha segunda hipóPaís hoje divulgúam. que houvesse por parte da LideraDça do Go- tese: a de achar que os seus.contenâneos são incompetentes o sufivemo uma explicação. dada a gravidade das inf0Itt12ções que fo- ciente para precisar de lobby dentro do <Jo.vernb.
O SR. EDUARDO SUPLICY - E importante que V. Ex•
ram relatadas pela revista Veja, ou seja. a s~ verdadeiias as infa:ma.ções segundo as quais o esait6rio de.consultoria econômica traga essas informações. Gostaria de ponderar que, segundo a Reque o Sr. Josê Milton Dallari pessui. bá cerca de dez anos, em São vista Veja. empresas de caráter nacional estão realizando serviços
Paulo teria cen:a de vinte clientes que pagam enlre US$1.5 mil e junto à empresa Decisão, inclusive entidades não propriamente
US$2 mil dólares mensais por serviços de análises macroeconômi- paulistas como a Associação Brasileira de Supermercados. Hã emcas. tendências de mercado e contabilidade. e que dentre esses presas como a Honda.. cuja principal atividade está em Manaus, a
Nestlé e a Antarctica, que estão em toda a parte do &asiL
cli~:iltes estariam alguns pesos pesados da indústria e do comércio,
O Sr. Vilson Kleinübing - Infelizmente, todas as matrizes
como a Antarctica, a Nestlé~ a ASsociação Brasileira de Supermercados., a Sandoz, o Mappin, Honda. Firjan. Abras e outras, seria se localizam em São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY • Sabe muito bem V. Ex•
importante um esclarecimento o mais urgente possíveL
que qualquer Governo, seja o de São Paulo. o de Santa Catarina e.
Estamos diante de uma questão de conflito entre o procedimento de pessoa que no Ministério da Fazenda tem a responsabili- em especial, o Governo brasileiro deve estar precavido com res~
dade de estar acompanhando questões econômicas, tais como peito às ações que, naturalmente, ocorrem por parte das gi2lldes
eventuais abusos no aumento de preços, retnai'€8ção de preços. empresas, e isso está ressaltado desde I TI6 quando Adam Smith
movimentos no sentido de oligopoliza.ção. controle indevido do publicou o inquérito sobre a natureza da causa da riqueza das na~
mercado por parte dos mais diversos segmentos e, ao mesmo tem- ções. Ele ~disse que quando os propriedrios de gr.mdes empo, é sócio de empresa de consultoria - ou se n.ão seu principal presas se reúnem para dialogar. seja em casamentos ru em cerimôproprietário.
~nias, não é propriamente para defender o interesse público mas.
Trata-se db situação delicada: o próprio Secretário de sim, o seu pr6prio interesse. Qualquer governo de nações como a
Acompanhamento Econõmico participa de reuniões sigilosas so- dos Estados Unidos, da França. da lnglaleml da Alemanha, de

É lido o seguinto:
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econcmias fortes, precisa estar atento a tais ações. Então, é importante que tal pessoa, por ser o Secretário de Acompanhamento
Econômico, tenha uma postura totalmente isenta. Portanto, seria
importante que se procurasse esclarecer esses fatos.
·
Como V. Ex•, eu também tenho um relacionamento derespeito, de diálogo, com as autoridades econômicas. Inclusive, como
Senador, inúmeras vezes convezsei com o Sr. José Milton Dallari
em assuntos relativos a procwlimentos sobre aumentos de preços.
de salários de diversas categorias sindicais. Recentemente, estive
em seu gabinete, a fl.Dl de dialogar sobre tais assuntos jtmtamente
com a categoria dos uabalbadores do setoc de gâs.
Mas fico preocupado porqu~ pode estar havendo uma situação de conflito de inwresses e, confcmne as declarações do exSecretário da Receita Federal, hoje, no Jornal do Brasil, Osíris
Lopes, foi dutante a sua gestão, no ano passado, que se iDicioo. a
averiguação, atravé& daquela :iDStituição, daquilo que agora vom a
público.
.
Amdilo que o Governo Femmdo Hem:ique Cardoso já deveria ter uma conclusão"sobre esses fatos, mais rápidp do que está
acontecendo até agora. FlCÓ preocupado com a maneira segundo a
qual o Governo paieOe estar demoiando paxa resolver, até numa
situação de diftculdade paxa o Sr. José Milton Dallari. pcnjUe ou
ele não tem relação algUma com a Empresa Decisão, ou tem e aí,
eDi.ão; surgi:rá o conflito ético.
O· SR. PRESIDENTE (Luiz Albeno de Oliveira)· Senador, o tempo de V. Ex" já está esgotado em seis minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Gostaria de concluir o
meu prommciamento.
O Sr. Vüsoo Kleinübing- Senador Supli<--y, peço mn aparte para um esclarecimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex".
O Sr. Vüsoo Kleioübing - N"ao estou diziendo que V. Ex"
está errado em sua observação. V. Ex• está absolntamente coaeto.
Só penso que 24 horas é !Dllito pouco tempo. A xevista levou mais
de dez dias 1"1" fazer a reportagem. Vamos dar tempo ao Governo
de pelo menos três ou quatro dias para dar uma explicação "ao Senado. Acredito ser mwressante a:nalisar bem esse fato, pois parece
que a economia paulista está envolvida nisso. Devido a esses fatos. fico cada vez mais favorável à economia de mexcado.
O SR. EDUARDO SUPLIC)' -Sr. Presideote, gostaria de
encemr.dizendo que os Seruidores por São Pauto estão preocupados com um evemual procedimento inadequa.c!o que possa vir a
ocorrer em São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Albeno de Oliveira)- Concedo a palavra, por cinco minutos, à Senadora, Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.Pronunciao seguinte discUiso. Sem revisão da oradora.) - si !'J:esic!enw, Sr"s e
Srs. Senadores, por ocasião da sessão hoje. ne~ Casa, presidia eu
os trabalhos naquele momento e não pude compartilhar do discurso da Senadota Marina Silva que, naquele momento, fazia um pronunciamentD sobre o que consideramos uma atitude mais ii:racional com relação à bomba de Hiroshima. Faço-o. neste momento.
porque tenho certeza de que amanhã estarei ocupando esta tn'buna
para aprofundar um pouco mais essa questio.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. estou emocionada
porque tive a oportUnidade de fazer, nesta tarde. um apelo a esta
Casa paxa que podéssemos, junto ao Governo Fedexal. ao Ministro
da Justiça. prestar a nossa solidariedade a uma manifestação justa
contra a exerução de Mumia Abu-Jamal. Para nossa surpresa e
com muita e~. recebi há alguns .m.hmcos notícia. pela _jomaJ.is...
ta da Voz do Brasil. de que a execução foi adiada.
Queria dizer aos Senadores Geraldo Melo e Ronaldo Cunha L~ que se macifestaram favoráveis à assinatura do telegra-
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ma: que neste momento. graças a Deus. não se faz necessária, pelo
menos por enquanto. Potém. vamos buscar dar um apoio pa13. qoe
ele possa ter o maior tempo {M)SSÍV~l no sentido de provar sua :iJw..
cência ou, como disse no meu discurso, conscientemente aceitar a
sentença. caso seja allpado. É com muita emoção que. verdadeira·
mente. estou, neste momento, registr.mdo o adiamea:lto da execução de Munia Aru-JamaL
O Sr.EduardoSupticy- V. Ex"mepernrileumaparte?
A SRA. BENEDITA DA SlLVA- Com muito prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy - Apenas par.1 reforçar o argumento de V.Ex"edartodo o apoio à mmili~ do Govemadorda
F:tladélf:aa no sentido de que seja sustada a execução, a pena de
morte; que possa o senhor Abu-Jamal receber a possibilidade de
um novo julgamento da fonna mais isenta possíveL Ademais, não
acredila:mos ser a pena de morte a pmição adequada. Nesse caso,
sobremdo, as evidêocias indicam a nece5Sidade de novo exame,
novojulgamento, por tudo que foi levantado a respeito do ineidenle.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte de
V. Ex". Concluindo, querodizerqueissoé o que todos desejamos,
que haja um novo julgamento e que ele renha uma nova oportunidade paxa se defender.
Aeredito também que o Senador Eduanlo Suplicy, juntamente com a Bancada do Partido dos Trabalhadores, eStaria assinando esse telegrama que se tomou desnecessário neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) ._ Concedo a palavra, por einco minutos. à nobre Senadora Júnia Màrise,
LíderdoPDT.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG.Pronuncia o oeguinte
ffiscwso· Sem revisão da oradoza.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs.
Senadores, quero também neste momeri.to fazer uma reflexão.
Não é a primeira vez que a imprensa noticia a quebra do
priDcipio ético em relação às ptáticas adotadas pelos esoalões do
Governo FederaL Recentemente, tivemos a questão das bandas
cambiais. E agom, certamente, o Govemo é alvo de mais uma. denú.Dcia, que cert.amente tem a sua gmvidade na proporção que atinge um·Seeretário do Ministério da Fazenda e conttolador, sobremdo, dos preços emnosso.Plús.
.
Penso que é necessário e que o Govemo já deveria - como
aqui também manifestou o· Senador Eduardo Suplicy - ter-nos
dado as snas infonnações sobre o caso. O próprio Dr. Jore Milton·
Dallari já deveria ter-se apressado em dar as suas explicações e a
sua versão à opi.Dião púb~ do nosso País. Não estamos fazendo
aqni nenhum prejulgamento, mas certamente· a opinião pública
f=, oesw IDOIIJelllo, tomada de gr.mde pexplexidade, potque. atiavês dessa demíncia p:~blieada pela Revista Veja e pelos demais órgãos da imprensa nacional, o Dr. Dallari, em que pesem algumas
questões também éticas com relação à própria pexsoo•lidarfe juridica do escrit6rio do qual é o único sócio, é uma f,gura que fala
em nome do Govemo com os e.z:npresários e com a sociedade.
Evidenwmenw, o Presidente da Repliblica, tendo sido cobrado nesse fmal de semana pela imprensa. quando foi a um cinema de Brnsllia, disse que ainda não ti.Dha visto a revista. que não tinha
coohecimemo e que, por isso, não podia falar sobre esse aSSUiliO.
Or.l, todos sabemos que isso não é verdade. O Presidenw da
República tem um sisWma de infonnações que possibilita a Sua
Excelência tomar conhecimento de p:~blicações como essa horas
antes de estarem nas bancas de todo o Pais.
Coosiderando até prudenre a atitude do I'Iesic!enw da República. entendemos que seria importante e uecessário um comunicado. hoje pela manhã, para que não pairasse perante a opinião pública qualquer dúvida sobre a idoneidade e a credibilidade do Dr.
José Milton Dallari. Esse àssuoto tornou-se público somente agora. mas o próprio noticiário revela que a Receita Federal vem. des-
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passado, pesquisando exatamente o escrit6rio e as ativi-

dades do Dr. José Milton Dallari.
Não faço qualquer critica ou julgamento a respeito da pessoa do Dr. Milton Dallari, mas como Líder do PDT quero maJJi.
festar minha esttanheza com a demota das explicações, pois eatendo que o Govemo do Ptesidente Femando Hemique Canloso não
pode ficar,.. berlinda da especulação ou da dúvida diante de uma
questão que atinge um dos seus au~ o qual tem mna grande
responsabilidade no trnto com as questões de conlrole de I"'"ÇOS
no nosso País.
Por isso, Sr. Ptesidente, faço coro com as maJJifestações já
colocadas aqui pelos demais Senadores e ensejo que o Ptesidente
da República, o Governo, o Ministro da Fazenda e o próprio Dr.
José Milton Dallari venham trazer a polblico suas I3ZÕeS. suas justificativas e informações que a Nação e o Senado Federal desej;un
neste momento, a f:an de que Dão pennaneça. qualquer ~vida sobre a honorabilidade daqueles quo oompõem o Govemo do l'tesi·
dente Fernando Henrique CaJ:dooo.
· O SR. PRESIDENI'f (Luiz Alberto de Oliveira) • Sobre a
mesa, requerimentos que setio lidos pelo Sr. I" Secxetário em
,exexclcio, Sell3.dor Valmir Campelo.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N"l-1163, DE 1995
Sr. Ptesidenle,
Nos termos do art. 50, § 2" da Constituição Federal e dos
artigos 2!5 e 216 do Regimento Jntemo do Senado Federal, e tendo em vista matéria publicada no jomal TribUDA do Ceará de 156-95, sob o título ''Contrabaodo de f6sseis
no Cariri", soli·
cito seja eocaminhado Requerimenro de Infonnações ao Sr. Ministro de Estado das MiDas e Energia, com o seguinte teor:
I) Quais os órgãos respoosáveis, no âmbito do Ministério
que V. Ex" dirige, pelo rumprimento, no que llies compete, do disposto MLein."3.924, de 26 de julliode 1961,que dispõe sobre OS
monmnentos arqueológicos e pxé-bistóricos, e pela aplicaÇão do
que determinam os artigos 163 (pan\gmfo único, lU) e 165 do Código Penal?
2) Quais as providências tomadas, no~ que lhe oompete, para
prevenir e/ou ooibir a retiiada ilegal Çe fósseis na região da Chapada do Ararlpe, em áreas contíguas dos Estados d'o Ceaiá, PemambucoePiauí?
.
_
3) Há. no âmbito de sen Ministério. levantamentos, relató-

=

rios. denúncias, inquéritos, processos oo outros documentos que
trntam da retiiada Ieferida no item anterior?,Ânexar cópias.
4) O Ministério que V. Ex" dirige tem infonll3.ções sobre a
participação de empresas -inclusive exportadoras- no transporte,
receptação e comexcialização de peças fósseis retiiadas da Chapada do Ararlpe? Em caso positivo, iDfonnar a razão social, enden:ço-sede e nome dos principais respoosáveis peias empresas identi··
ficadas como implicadas.

Justificação
No dia IS de junho do c:orrente ano, o jomal Tribuna do
Ceará publicou matéria ,.. qual oferece fartas evidências de que
está sendo intensamente dilapidado um patrimônio nacional localizado no Estado do Ceará e áreas vizinhas de Pernambnoo e Pianí:
as Iese<Vas fósseis da região da Chapada c!o Ararlpe.
TiataMse de uma das maiores reservas desse tipo no País, em
quantidade, diversificação e qualidade da conservação de seres e
objetos petrificados. Um monnmento arqueológico e p<é-histórico
-conforme defme o artigo 2" da Lei n• 3,924161- que goarda se-

gredos preciosos para o conhecimento do Planeta. mas esvai-se em
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milhares de pedaços vendidos como ·~embranças" ou objeros de
decoraÇão.

Com base em informações colhidas no local, o que inclui
depoimentos de funcionários do Departamenro Nacional de Produção Mineral (vin<:ulado ao Ministério das Minas e Energia) e da
Polícia Federal, o jornal dá conta da impotência do peder puôlioo
diante da verdadeira rapina praticada contm nm bem de enorme
valoc científico e cultural, estimulada por oolecionadores do Snl e
do Sudeste do Pais e também do exterioc.
·
Segundo o cOO<denador do Centro de Pesquisas Paleontológicas da Chapada. entidade subonlinada ao DNPM, enlreVistado
pelo "'J'Ól'!e1' Clándio Ribeiro, cen:a de mil peças são apreendidas
annalmente na Iese<Va, o que' não passa de I% do rotai retir.ldo.
Não sm:preende, se levarmos em conta que o Centro dispõe de
apenas dois fimciooátios para rastrear a áiea de 12 mi1 quilômetros
quadr.ldos- teoricamente protegida por lei- oode OCOI1'elll os fósseis.
O jornal Ieiata, ainda, o caso =nte da prisão de um comerciante, efetuada pela Polícia Federal de Juazeiro: ''Em um sítio
alugado semall3.S antes, em Cr.lto, os policiais encontrar.un 235

peças f6sseis, em tamanhos variados, avaliadas inicialmente em
R$ ISO n:ül. Segundo o delegado Jonas Duarte, o produto encon-

trado anDazenado ilegalmente é proveniente de extrações no município de Santana do Cariri." O comerciante. segundo a matéria,
afirmara ter =bido R$ 3 mil da empresa Copegema de B=ália,
que venderia as peças para ·ooteciooadores ou intennediáios no
Rio de Janeiro.
A situação não é nova e nem por isso pode ser tolemda. Entende-se, também, que a COIIlelciaJiz>ç de fósseis envolvé um
Jll'Oblema socia1, na medida em que ela é garantia de snbemprego
para moradores da região na estação seca. Nada disso justifica a
omissão ou a aoomod•ção das autoridades diante da necessidade
de preservação de um patrimônio únioo, que pertence a rodo o ·
país. Seria evidentemente inaceitável o possível azgumento de que
se deveria fec:haros ollios ao probl~ diante da ''renda" que a
atividade gem para a população pobre que, na verdade, é utilizada
criminosamente por ínfratores que não querem se expor. Aceitar
tal realidade con~ ~·aceitar. tanto a pobreza. hum,na quanto
a rullmal oomo fatalidades dentro da fatalidade maior de um país

eternamente subdesenvolvidO, que não consegue criar altemativas
de sobrevivência digMS,legítimas e legais para soa população.
O Poder Público, aí incluso o Congxesso Nacional, tem,
nesse caso, uma responsabilidade essencial que não pode ser elidida. O presente Requerimenro de !nf0Jlll3.ções visa, assim, coligir
dados para que se possam propor soluções duradonras e consistentes para a proteção do patrimônio 3IljUeológioo e pré-llistórioo nacional, de maneira a evitar~ inclusive, a desmoralizaçio da lei.
como hoje acontece..
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1995.- Sell3.dor Lúcio Al-

cântara
lEGISlAÇÃO CiTADA

LEI N" 3.924 DE 26 DE JULHO DE 1961
Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e

pré-históricos.
(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO DO SENADO FEDERAL
N"l.o64, DE 1995
Sr. Ptesidenle,
Nos termos do art. 50, § da Constituição Fedeml e dos
artigos 215 e 216 do Regimento Intemo do Senado Federal. e ten-
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do em vista matéria publicada no ja:nal Tribuna do Ceará de 156-95, sob o titulo "Contrabondo de fósseis cresce no Cariri", solicitD seja encaminhado Requerimento de Jnfonnações ao Sr. Ministro de Estado da Justiça, com o segujnte teoc
1) Quais os ~s re.poasáveis, no âmbito do Ministério
que V. Ex' dirige, pelo cumprimento, no que lhes compete, do disposto na Lei n• 3-924, de 26 de jllho de 1961, que dispõe sobie os
monumentos ll!tjueológicos e pié-hisl6ricos, e pela aplicação do
que determinam os artigos 163 (parágrafo único, Til) e 165 do C6digol'enal?
2) Quais as providências tomadas, no que lhe oompete, para
prevenir e/au ooibir amtirnda ilegal de fósseis na região da <llapada do Aruipe, em áreas con1lguas dos Estados do Ce:uá, Pemambuco e Piauí?
3) Há, no âmbito de seu Millistério~ levantamentos, xelatórlos, denfmçjas. inquéritos, processos 00. outxos ~tos· que
tratam dazetir.lda refenda no itemanteriOI? Anexar cópias_ .
4) O Ministério que V. Ex" dirige tem inform•ções sobie a
participação de empnsas Íl\Clusive expa:tadoras no [j"aiispOrte, receptação e oomeacializaçio de peças fóssseis retimdas da Olapada
do Aruipe? Em caso positivo informar a razão social. endereçosede e nome dos principais ~veis pelas elll);<OSU identificadas como implicadas. .

moradores da região na estação seca. Nada disso justifica a
omissão ou a a.comodação das autoridades diante da necessidade
de preservação de um patrimõmo .mioo, que perteoce a todo o
país. Seria evidentemente inaceitável o possível argumento de que
se deveria fechar os olhos ao problema diante da renda que a atividade gera para a população pobre que, na verdade, é utilizada criminosamente por infratores que não querem se expor. Aceitar tal
realidade com:aponde a aceitar tamo a pobreza humana quanto a
cul!UI21 como fatalldades deotro da fatalidade mai<r de nm país
etemamente subsenvolvido, que não consegue criar ahemativas de
sobrevivência dignas, legitimas e legais para sua população.
O Poder !'11blico, aí incluso o Congresso nacional. tem, nesse caso, uma respOilSabilidade essencial que não pode ser elidida.
O presente Requerimeoto de Informações visa, assim, coligir dados para que se possam propor soluções dwadonls e consistentes
para a proteçl!o do patrimonio arqueológioo e pr6-hlst6rico nacional, de maneiia a evitar, inclusive. a desmoralização da lei. como
hoje acontece.
.
_
Sala das Sessões 7 de agosto· de 1995. - Senador Lúcio
Akantara.
pata

lEGISlAÇÃO CITADA
LEIN"3.924DE26DEJULHODE 1961
Dispõe sobre os momumeotos arqueológicos e

Justificação

pré-históricos.

No dia 15 de junho do corrente ano, o jomal Tribuna do
Ceará publicon matéria na qual ofeiece fartas evidências de que
está sendo intensamente dilapidadoum patrimôDio nacional Iocali(A Mesapal'adecisão)
zado no Estado do Cearã e áreas vizinhas de Pemambuco e Piauí: REQUERIMENTO
N" l.o65, DE 1995
as reservas fósseis da região da Chapada do Amipe.
Trata-se de uma das maiores reservas desse tipo no país~ em
Sr.l'Iesidénte,
quantidade, diversificação e qnalidade da ooDSOIVação de seres e
Nos termos do art. 50, § zo, da Constim~o Federal. e dos
objetos pe1rificados. Um mooumento arqueologioo e pr6-bist6rioo arts. 215 e 2!6 do Regimento Interno do Senado Federal. e teodo
coufoone deíme o artigo da Lei 3924161- que guaida segredos em vista matéria 'publicada no ja:nal Tribuna do Ceará de 15-6preciosos para o conhecimento do Planeta. mas esvai--se em .milha- 95, sob o título ''Contrabando de fósseis cresce no Cariri'~ solicito
res de pedaços vendidosoomo "lembranças'' ou objetos de <loc:ornçio. seja eD.caminbado R~to de Infom::aa.ções ao Sr. Ministro
Com base em infonnações colhidas no local, o que inclui de Estado da Cultura, OODÍ o seguinte teor:
depoimentos de funcionarias do Departamento Nacional de Produ1) Quais os órgãos rçsponsáveis, no âmbito do Ministério
ção Mine!ai (vincnlado ao Mmistério das Minas e Energia) e da que V. Ex' dhige, pelo cumprimento, no que llies compete, do dis-.
Policia Federal. o ja:nal dá conta da impotência do poder públioo posto na Lei n• 3-924, de 26 de ji!ho de 1961, que dispõe sobre os
diante da verdadeira tapina Í;>articada contia
bem de enorme monumentos arqueológioos e pre-bis16rioos, e pela aplicação do
valor cientifico. e cultmal, estimulada por oolecionadores do sn1 e que deternlinam os arts. 16-3 (parágrafo .mico. UI) e 165 do Códido sndeste do pais e também do exterior.
go Penal?
Segundo o oocmlenador do centro"de pesquisas Paleontoló2) Quais as providências tomadas, no que lhe compete, para
gicas da Cl!apada, eotidade subordinada ao DNPM, enttevistado prevenir e/au ooibir a retirada ilegal de fósseis na região da Cl!apapelo rep6J:ter Claudio Ribeiro, cerca de mil peças são apreendidas da do Araripe, em áreas coo1lguas dos Estados do Cearã, Pemamanualmente na reserva, o que não passa de 1% do total retirado. buoo e Piaul?
Não :;mpreende., se levarmos em conta que o Centro dispõe de
3) Há, no âmbito de seu Ministério, levantamentos, relatóapenas dois funciooãrios para IaSirear a &ea de 12 mil qui!ometros rios, denúncias, inqUéritos, processos ou outros documentos que
quadrados teoricameote protegida por lei onde oconem os fósseis.
tialam da retirada referida no item anleiiOI? Anexar cópias.
O jomal relata, ainda, o éaso recente da J:Xisão de um co4) O Ministério que V. Ex' dirige tem informações sobre a
merciante, efêtuada pela Polícia Federal de Juazeiro: 1'Em um sítio participação de enipresas -inclusive exportadoras- no tmnsporte,
alugado semanas antes, em Ctato, os policiais encontraram 235 receptação e oomeroiali2ação de peças fósseis retiradas da Chapapeças de fósseis, em tamaubos variados, avaliadas inicialmente em da do Araripe? Em caso positivo, informar a razio social, eodereR$150 miL Segundo o clelegado Jooas Duarte, o prodnto enoontn.- ço-sede e nome dos principais responsáveis pelas empresas ideotido anna'lt'Dado ilegalmente é pro'(eniente de extrações no DDJD.ici- ficadas oomo implicadas.
pio de Santana do Carirl". O comeiCiante, segundo a matéria, af'n:Justificação
mara ter recebido R$3 mil da empresa Copegema, de Brasília. que
No
dia
15
de
junho
do OOO'OOte ano, o jomal Tribuna do
venderia as peças para colecionadores ou interrneAiários no Rio de
J
. .
. Ceará publicou matéria na qual oferece fartas evidências de que
situação não é nova e nem por isso pode ser tolerada. En- está sendo intensaruente dilapidado um patrimônio nacional localitende
também, que a comercialização de fóseis envolve um zado no Estado do Ceaiá e áreas vizinhas de Pernambuco e Pisuí:
pro
social. na medida em que ela é gar.mtia de subemprego as rezervas fósseis da região da Cl!apada do Araripe.
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Tmta-se de uma das maiores reservas desse tipo no paísy em
quantidade, diversificação e qualidade da conseiVaçio de seres e
objetos pelrificados.Um mODUmento lUijlleológiro e pié-histórico
- conforme defme o artigo Z' da Lei n• 3.924/61- que gwmla segredos preciosos paxa o cxmhecimento do planeta, mas esvai-se em

milhares de pedaços vendidos como ''lembranças" oo objetos de
deeoração.
Com base em informações colhidas no local, o que inclui
depoimentoo de ftmciODários do Departamento Nacional de Produção MJneral (vinculado ao Ministério das Minas e Energia) e da
Polícia Federal, o jomal dá conta da impotência do poder público
diante da vetdadeiia rapina praticada contra wn bem de enonne
valor cienlífioo e cultmal, estimnlada por colecionadores do Sul e
do Sudeste do País e timbém do el<terior.
Segundo o coordenador do Centro de Pesquisas Paleonto16gi<:as da Clapada, antidade subordinada ao DNPM, entxevistado
pelo repórter Cláudio Ribeiro, cerca de mil peças são apreelldidas
aDDalmente na re=va, o que Dão passa de I% do total J»tirado.
N""ao Sw:preende, se levlirinQs em conta que o Cenfro dispõe de
apenas dois ftmciooários paxa rastrear a área de 12 mil quilômetros
quadlados- .......,men, protegida por lei- omle oca:rem os fésseis.
O jomal relata, aiD,da o caso xecente da prisão de um comorCÍl!Dte. efetuada pela Polícia Fedem! de Juazeiro: ''Em um sítio
alugado semauas antes, em Cmto, os policiais ellCOiltral:am 235
peças de fósseis, em tamanhos variados, avaliadas iDicialmente em
R$ ISO mil. Segundo o delegado Jonas Duarte, o pJ»duto enconliado armazerwlo ilegalmeDte é proveniente de extmções no município de Santana do Cariri." O comerciante, segundo a matéria,
afirmam terreoebido R$ 3 mil da empresa Copegama, de Brasilia,
que venderia as peças par.l oolecionadores ou iDtennediários DO
Rio de Janeiro.
A situação Dão é nova e nem por isso pode ser tolerada, Entende-se, também, que a comercialização de fósseis envolve um
problema social. na medida em que ela é ganmtia de subemprego
paxa moradores da região na estação seca. Nada disso justifica a
omissão ou a acomodação das autoridades diante da necessidade
de preservação de um palrimônio ÚilÍCO, que pertence a todo o
país.. Seria evidentemente inaceitável o possível argumento de que
se deveria fechar os olhos ao problema, diante da ''renda" que a
atividade geia pua a população pobte que, na VOidade, é utilizada
crimiDOsameme por iDfialoreS que Dão querem S. expor. Aoeitar
tal realidade COJl'êspODde a aceitar lanlo a pobrelOl humana quauto
a cultmal como fatalidades dentro da fatalidade maior de um pais
eternamente subdesenvolvido, que não consegue criar ahemativas
de sobrevivéncis dignas, legitimas e legais paxa sua população.
O Poder Pl!blico, aí incluso o Congresso NacioDal, tem,
nesse caso, uma respousabilidade essencial que Dão pode ser elidida. O P""'"'lte Requerimento de JnfOIDJações visa, assim. coligir
dados par.l que se possam p:opor soluções duradouras e consisten-

res paxa a proteção do patrimônio arqueol6gioo e pré-hlst6rico nacional, de maneira a evitar, inclusive. a desmoralização da lei.
como hoje acôntece.
Sala das Sessões. 7 de agosto de 1995.- Senador Lucio Al-

cântara

lEGISlAÇÃO CiTADA

LEIN"3.924- DE 26 DE JULHO DE 1961
Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e
pró-históricos
(A Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Os ,_
querimentos lideS setão despachados à Mesa pam decisão, nos termos do inciso m do art. 216 do Regimento lnlemo.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercicio, Senador V almir Campelo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N" 1.066, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, II, c, 12 do Regimento Jntemo, ,_
queiro que sobre o Projeto de Lei do Senado n• 014, de 1995, que
dispõe sobre a instituição de cota míDima pua os setores etno-mciais, socialmente discriminados em instituições de ensino superior, além da Comissão constante do despacho inicial de dislribuição, seja ouv~ ta.mbém, a Comissão de Constittlição, Justiça e
Cidadania- CCJ, paxa opinar conf0ID10 art. 101. I, do Regimento

lnlemo.
Saladas Sessões, 7 deagosto'de 1995.- LúcioAkântara.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - O requerimento lido SOiá opm1UDamente incluído na Oitlem do Dia,
nos lem>os do disposto DO art. 255, fi, C, item 12, do Regimento
!ntemo.
O SR. ~RESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai enceJl'3I' os trabalhos, designando pam a sessão onlinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
•

-IPROJETO DE LEI DA CÂMARA N"94, DE 1995
(Em regime de urgência, DOs teanos do
art. 336, b, do Regimento lnlemo)
Votação, e!)llumO ÚIÚcO, do Projeto de Lei da Câmara n•

94, de 1995 (n• 276/95, na Casa de origem), de iniciativa do controle acionário da Companhia Siderúrgica da Amazônia - Sidetllma, e dá outras providên~. tendo
Pateoer fava:ável, proferido- Plenário, Re!atoc Senador Jeffexson Peres, em substituição à-Comissão de Assuntos Ec:onômicos.

.
-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N" SS, DE 1995
(Em regime de urgéncia, nos teanos do
art. 336, b, doRegimentolnlemo)
Projeto de Resolução n• 85, de 1995, de iniciativa da Mesa,
que altera o Regimento Interno do Senado FederaL
(Dependendo de parecer da Comissão de Conslitnição,
Justiça e Cidadania

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONS1TI1JIÇÃO N" 29. DE 1995
Votação, em segundo tnmo, da Ptoposta de Emenda à
Constituição n"29. de 1995 (n•4195, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República, que altera o § 2• do art. 25
da Constituição Federu. tendo
Parecer, sob n• 425, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação f"mal.

-4PROPOSTA DE EMENDA À CONS1TI1JIÇÃO N"32. DE 1995
Votação. em segundo tnmo, da Ptoposta de Emenda à
Constituição n• 32. de 1995 (n• 5195, na Câmara dos Deputados).
de iniciativa do Presidente da República, que altera o inciso IX do

· -- --ANAIS DO SENADO FEDERAL

306

artigo 170, o artigo 171 e o§ 1• do art. 176 da CoDSiitniçãoFede-

r.ol. tendo

Parece< sob n• 4Zl, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação fmal.
.
- - -

-5PROPOSTA DE EMENDA À CONSTII'UIÇÃO N"33, DE 1995
Votação, em segundo tomo, da Proposta de Emenda à
Constituição n• 33, de 1995 (n• 7/95, na Cânwa dos Deputados),
de iniciativa do Presidente da República, que altera o artigo 178 da
Constiblição Federal e dispõe sobre a adoção de Medidas Provis6rias, tendo Parecer, sob n• 428, de 1995, da Cotuissão
- de Constituição, Justiça e Cjdadanlo oferecendo a re-

de iniciativa do Presidente da República. que altera o inciso X! e a
alínea a do inciso xn do art. 21 da Constitnição Federal. tendo
Parecer favorável. sobn• 401. de !995,da Cotuissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Primeim sessão ordinária de discussão)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Está encenada a sessão.
(Leva711a·S< a se=io às 19Mnrin.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EPITACIO CAFETEIRA, NA SESSÃO DE 02/0&'95 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENlE.

daçãofmal.

-6REQUERIMENTO N" 990. DE 1995
Votação, em turno ónico,do Requerimento n• 990, de !995,
da Senadora Marina Silva,. solicitando, nos termos. regimentais,
que sobre o Projeto dO Lei da Clnwan•62,de 1995 (n• 1.164/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
Wspõe sobre sauçõeo penajs e adminisnstivas derivadas de condutas e atividades lesivas: ao meio ambiente, e dá. auras puvidêncil!s; além da Cotuissão de Constituição, Justiça e Cidadania coostante ao despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também. a
Comissão de AswntosSociais.

-7REQUERIMENTO N" 1.020, DE !995
Votaçã~

em tumo l.ÍJlicO. do Requerimento D 0 1..020, de
1995, do Se!wlor EduBido Suplicy, soliciumdo, nos tetmos do art.
172, I, do Regimento Intemo, a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Resolução n• 53, de 1995, que revoga as Resoluções n"s
91, 93, 95.96 e97,de 1994, do Senado, e dá outras providências.

-8REQUERIMENTO N" 1.021, DE 1995

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 1.021. de
1995, da Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania solicitanM
do, nos le!mos do art. 258, do Regimento lntmlo, a tramitaçic em
conjunto das Propostas .de Emendas à Coustiluição n"s 2 e 10, de
!995, por versarem sobre o mesmo tiSlmto.

-9-

.

REQUERIMENTO N" 1.039, DE 1995
Votação, em tumoúnico. do Requcrimenton• 1.039, de 1995.
do Senador Lúcio Alcâmata, soliciumdo, nos lmnos regimentais, llamitaçio coqju!lla das Propostas de Emenda à Coostiluição n•37 e 40,
del995, po<trataremde ~-'1"-e~omesmo assunto.
-10. PROJETO DE LEI DO SENADO N" 87, DE 1995
(Jnchúdo em Ordem do Dia, nos termos do
· art. 91, § 3•, doRegimentolntemo)

DisCussão. em turno único. do Projeto de Lei do Senado n°
87, de 1995,deautoriadoSeoadaEmandesAmotim, que~
aoart. 21 da Lei n"7.805,de 18de jllhode 1989,o seu§ 2", t<Ddo
Parece<, sobn°377, de !995, daContissão
- de Serviços de lufra-Estrutnra, pela rejeição.

-11PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTIIUIÇÃO
N"36, DE 1995
Discussão; em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n• 36, de 1995 (n• 3195. na Câjl;wa dos Deputados),
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Proi!Wlcia o
seguinte di.scUiso.) - Sr. Presideme, Sr's Senadoras e Srs. Senado-

res, tentei escteVer um pronunciamento, mas é nmito difícil passar
o papel alguma coisa que está muito dentro de n6s. Por isso
ílZ algumas anotações? paza me soca:rer no encadeamento do as-sunto e poder, conseqüentemeDte. falar daquilo que sinto, como
sinto e por que sinto.

par.l

O meu último pronllllciamettlo, no primeiro semestie. ques-

tionava um assunto que me preocupava: demissões Demissões
que começavam pelo Banco do Bmsil. o maior Banco deste País,
que, de repente, partia para um progrnma de demissões voluniárias, buscando demitir e.otre IS e 18 mil funcio!lários. E tínhamos
a certe:ra de que começaria pelo Banco do Bmsil e depois caminharia por todo o País.
Hoje, quando me dirigia a esla Casa, ouvia pelo tádio a infoonação da existência de um progrnma de demissõe< volmttárias no
Estado de PemamOOro Ou seja, o meu tem<rcomeça a ooofJDDar·se.

Naquele meu pronunciamento, eu dizia que vi o Presiden1c
da República. com os olhos I3SOS d água, comemor.u- o J:rimeiro
anivexsário do Real Na ocasião, Sua Excelência dizia: "O Real
está 8i para defender o poder aquisitivo dos salários."
Agma, dePois dessás dentissões, eu me perguDlO: mas que
salários? Esses funcionários sue foram demitidos ao invés de terem um salário que se de<eriorava. passamn a Dão ter salário algum.
Muitos funcionários do Banco do Bmsil assinarun o pedido •

de demissão voluntária. Houve até quem dissesse: ''Estou assinando este documento, mas não quero sair. Estou faundo isso porque
estou sendo pressionado." E a pressão vai coineçar a funcionar
agora.. Quem aceitou, recebeu um trocado par.1 assinar a soa demissão vobmtária. E quem não assinou? QueJD. não assinou está
sendo transferido, por exemplo.. do interloc do meu Estado. do interior do Mar.mbão. par.! Brasília, par.l São Paulo. par.l o Rio de
-Jan.ei.."'ao para--oobrev-iv.er_com sua família com um ordenado de
RS400,00.Isso quer dizer que será uma demisslfD • agem sim- pedida, sem nenhum auxilio do Banco; pedida porque não haverá
mais a possibilidade de o funcionário sobteviver Dllm grande centro com um salário tão izrisório.
Sou, com muito orgu]ho, ex-funcionário do Banco do BI3.siL Quando entrei, em !943, o salário inicial eta de 10 salários mínimos. Comecei na ten:a do meu colega Lucídio Portell~ lá no
Piauí, em Floria.no. E havia uma. caneira pela frente, oa qual rodos
lutávamos para ascender.
Mas boje, quando o Banco paga quatro salários a quem está
iniciando e convoca os que têm mais de 12 anos de serviço para
fazerem um pedido de detuissão volunlária, o funcioualismo passa
a entender que não tem mais caneira alguma, que tem apenas um
emprego; e, assim mesmo, um emprego que não tem nenhuma garantia, porque o optmte do Fundo de Guan!ia pede ser dispensado.
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É esse sofrimento pelo qual as famílias dos funcionários do
Banco do Brasil estão passando~ As lágrimas do Presidente da Re-pública emm e são lágrimas de alegria. Mas as lágrimas dos funcionários do Banco e de suas famflias er.tm lágrimas de tristeza, de
sobressalto, de noites indomúdas, diaDtede um quadro avassalador.
Acredito, Sr. Presidente, que ID!lito mais lr.lumalizado está
o grupo que está ficando, porque perdeu a confiança :aa sua carreira; perdeu a confiança no seu empregador. Chegou à conch:isão de
que não tem carreira alguma. que não existe mais coisa alguma
pam defender, a Dão ser o pão de cada dia.
Ora, um homem com 26, 28 anos de serviço, com 45 anos
de idade, vai começar a vida onde? Se tivesse COIIlllÇ3do há 25, 26
anos, vendendo cachOIIO-qUente, talvez, hoje, fosse dono de uma
lanchonete. Mas COIIl<Ç'IIldo no Banco do Brnsil, ele Dão é dono
de coisa alguma.
O Sr.JosaphatMarinho- V. Ex• me penniteumaparte?
O SR- EPITACIO CAFETEIRA - Com mnita honra, nobre Senador Josaphat Marinho.
·O Sr.Josaphatlifarjnho-SeoadorEpitacio Cafeteira. surpreendente, sobretudo, que me parece, no caso do Banco do Brasil, é que o funcionário desse estabelecimento é, em regra, pessoa
que optou por uma carreira, remmciou a qualquer outra tendência
Oll vocação, fez um conCurso. buscando a estabilidade e o crescimentõ da sua vida e. num dado momento, inesperadamente. como
é o caso; sobrevêm as demissões que estão ocorrendo e gera-se
uma situação de suxpresa e, em regra, pna pessoas que já não estão
em condições de ruidarde ou1ra proflSSão. Isto é que me pareoe extremamente gr:ave para o funciooáti.o do Banco e sua famffia.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Agradeço, nobre Senador Josaphat Marinho.
Sobre este assunto, eu me peonito ler trechos de mn artigo
do jomalista Sebastião Nery, que considero da maior importância
e muito elucidativo. Diz ele: ''Dias atrás, em um café da maiJhã,. o
m.inistro Bresser Pereixa me dizia que um dos problemas mais dificeis para o Governo é a falta de quadro&. O Esta~ que p. foi a
grande matriz profissional do País, vai vendo seus melha:es servidores buscando as: empresas privadas. poxque o Govem.o paga mal
e não dá futuro." E acrescenta: ''Três setoJ;es sempre foram. as melhores escolas de serviço público no Brasil Itamaraty, as Forças
Armadas e o Banco do BrasiL (••)Agora, o BB lançou o programa
para cortar 15 mil dos 115 mil funcionários. Mas; em vez de cortar
nas pelancas,. no bife. no contrafllé, está. cortandp no filé.(...) O resultado é a deb~ dos melhores. O BB sempre teve uma p:>lítica de investir em pessoal. incentivar, preparar, fonnar. Em Brasília, há um "Centro de Treinamenton que é uni m:tmdo. Muitos vão
para o exterior apelfeiçoar-se. Pois são esses, exatamente os melho~ que estão indo embora."
O Sr. Lúdo Alcântara - V. Ex" permite um aparte. Senador Epitacio Cafeteira?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Com muita alegria, nobre Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara- Tanto o prommciã.mento de V.
Ex• como o aparte do Senador Josaphat Marinho defmem,. com
muita clareza. esse paradoxo. O Banco do Brasil se celebrizou ,jlstamente por ter um alto sentido profissionalizante O Banco do
Brasil conscientizou todos os seus funcionários de que era preciso
se dedicar integralmente ao ~Banco, fazer cursos de especialização
para ascender na caiTeira. E inegável que o Banco precisa fazer
ajustes, que precisa se adaptar à nova situação da econooiia. mas
ele vai cortar aquilo que me parece ser o maior capital que ele teJ:nt
que é o seu pessoal. seus recursos humanos: e semeia dentro do
funcionalismo uma espécie de pânico, na medida 'C1D. que aqueles
que não pediram para sair enconll'am-se agora atemorizados com
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t:ransferencias e remoções que pnlticamente vão obrigar outros a
sair porque com esses vencimentos não há condições de se deslocarem para outros eentroo do País. Acho que a questão do Banco
do Brasil não está sufJcientemente explicada. Apresentei hoje à
Comissão de Economia um requerimento convidando o Presidente
do Banco a comparecer àquele órgão técnico do Senado para explicar o que está acontecendo. Notícias que temos, salvo algum
Senador que tenha informação mais consistente, são as da imprensa, que dá conta de haver um passivo9 um grande mímero de inadimpleD1es e que o Banco está em simação extremamente difíciL É
possível que nos infcmn"emos disso com todo o rigor pam que possamos nos posicionar. Há, reahnente, uma situação de grande inquietação nos quadros do Banco, e do ponto de vista empresarial
as notlcias são conflitanles de membros do Cooselho Fiscal do
Banco. de notas, de empresas de auditorias. Temos o dever, a obri~. de estar suficientemente esclarecidos sobre isso; daí a razão
do meu requerimento. Quero acrescentar que V. Ex• está abordando um tema realmente de grande relevância e que não podemos.._
sistir, de braços cnmtdos, ao que está acontecendo com o Banco
doBxasiL
.
O SR- EPITACIO CAFETEIRA - Agradeço o aparte do
nobre Senador Lúcio Alcântara. Aproveitando o que S. &•. falou,
quero dizer uma coisa: a f'mna COD!Ialada pelo banco Dão propôs
demissões. Fez um macroexame da siblação do banco e chegou à
conclusão óbvia- para a qual não necessitaria gtalldc capacitação:
há uma despesa superior à receita, mensahr"'lte. Todavia, o.grupo
designado pela direção do banco examinou a sinlação e achou
:mais simples criar esse processo de demissão voluntária ao ihvés
.de aumentar a receita.
O que está matando o Banco do Brasil é algo que se chama
inadimplência; outro .fato.-, mais grave, foi a utilização de seus recursos para dererminaçõe& políticas desviadas das mms•ÇÕC'$ normais de uma instituição bancária. O verdadeiro prejulzo do Banco
do Brasil não estt representado pelos pequenos tomadores de emptéstimos, pequenos agricultmes iuadimp1entes. Quem reahnente
lesou ó banco foi o Tesouro Nacional, que, desde o início da década de 80, vem determinando empréstimos e pagamentos uão muito
claros. sem o devido ressarcimento ao Banco. Exemplo disso foi o
pagamento feito enquanto aValista, de dívida do extinto IAA contraída há 17 anos e que. até hoje. não foi devolvido ao banco.
Antigamente, o Banco do B:ras:il tiuha a conta de movimento do Tesoo.ro; então, emprestava o diDheiro do Governo. O Governo mandava emprestar a jaros subsidiados, ajuros que estabe~e o Banco do Brasil empmstava; mas era diDheiro do Governo que estava na conta-movimento. Depois. o Govemo mudou sua
conta-movimento para o Banco Cential; o Banco do B:msil perdeu
essa conta-movimento. mas o Govemo Fedem! não perdeu a mania de mandar o Banco do Bxasil avalizar e emprestar a jnros que
estabelecia e para quem bem entendesse.
Tenho aqui- e peço ê Mesa que faça constar do meu proDilDCiamento - a resposta do Requerimento de Informação que fiz
sobre os débitos da União para com o Banco do Brasil que totalizam, segundo essa informação, R$3.845.285,00. Isso é o que diz o
Banco? que dá a relação dos devedores? por rubrica; a maior delas
aqui é do INSS: R$699 milhões; PROAGRO: R$416 milhões.
Mas uão estão aqui listados, por exemplo, a operação no Iraque aval dado à firma Mendes Júnior, pelo qual o Banco do BI3Sil pagou R$806 milhões. Essa opernção ficou perdida em função da
Guerra do Golfo e esses R$806 milhões não estãO nesse roL Da
mesma forma, muitas outtas contas questionáveis não estão aqui.
Se os Srs. Senadores se dispuserem a examinar isso. voo
propor a criação de CP! para verificamtos realmente cjual é o total
do débito do Tesooro Nacional para com o Banco.
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O Sr.Romeu Tuma- Permite-me V. Ex•umapazte?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Nobre Senador Romeu
Tuma., com muita alegria queroouvirV.Ex•.
O Sr. Rom<U Tuma- SeDador Epitacio Cafeteila, obrigado

aqui estão, os Senadotes Antonio Carlos Valadazes e José Edufu:do
Dutta. o meu querido amigo, Senador Ademir Andrade, o Senador
Carlos PatroeíDio e quantos estavam inreressados em panicipar
deste debate.

pela oportuDidade de aparteá-lo em àssuntD tão importante. V. Ex'
Quero encemr este prommciame,:tt.O de uma maneira muito
traz uma constatação e, mais do que isso, acredi.U? eu, uma demín- clara e conmudente. O Banco do Brasil optou pela maneiia mais
cia, principalmente 110 que diz respeiiD à coação exeteida sobre fácil de resolver um problemà de receita e despesa. Demite até difuncionários do Banco do Brasil RecoOOo-me que, há cerca de 40 miDnir sua despesa. Por quê? Porque a sua direçio Dão tem condianos. ainda jovens universitários, procutávamos uma catreira. e era ções de exigir que o Tesouro Naciooal pagne o que está devendo
dificílimo o concmso pon ingresso ua cmeira de funcionário do ao Banco. Não háDO<:OSSidade de se falar dos outros aéditos, apaBanco do Bnsil. Digo isso com muita tristeza pelo que ouço hoje uas nesses R$3,800 bilhões confessados pelo Banco. Com a taxa
da exposição que V. Ex.• faz_ Aqueles que disputavam essas CI1Il'ei- de juros que o Banco está oolmmdo para os empréstimos, daria
I3S, à época, tinham como prioridade a busca da realizaçio, da sua
para não ter havido ptejufzo no primeiro semestre.
trajelória de vida no Banco do Brasil Não entro no mérito dessa
Um governo que fala em calotciros, quer pagar o que deve
demissão voluntária, mas entendo que o funcionário deveria ter o cem tíblloo da divida pública. Isso paroce deboche, uma vez que a
direito de decidir por ela. E se ele está sendo coagido é uma fama matéria-prima de um banco é o dinheiro. E o Banco do Brasil vai
criminosa de exercer gere~ scbte a atividade de relações emprestar tímlos da divida pública? O Banco vai resolver seu prohumanas. Congalulo-me com o Senador Lúcio Alcântaii pela blema recebendo títulos da dívida plblica? Pa< que o Govemo Dão
cmvocaçio do Ptesidente do Banco do Br.lsil, que, realmente, tem assume os seus líllllos da divida pública para receber os débitDs
que esc!= todas essas cjuestões que V. Ex' traz; de que forma dos trabalha<lores rumis, dos empresários?
estão sendo feitas essas coações, essas remoções. Penso que sejam
Na tealidade, o Governo quer desindexar, mas quer manter
injustas para a familia daqueles funcionários que, ccmo bem se re- a UFlR para que a sua receita con.tinue indexada. O GovetnO quer
feriu o Senador Josapbat Mllrinbo, buS<>lili!Jl uma cam:ira para desindexar apenas os sallírioo. Os juros pagos nas aplicações são
relilização de sua própria vida profiSSional e se encontram hoje de 4% ao mês, mas o salário tem que ser desinde>;ado, No Brasil,
numa enauzi1hada.,. sem saber para onde ir, provavehheo.te com pelo emprestimo b:mcário são cobrados juros superiores a 10%; no
uma iDdenizaçio iiris6ria que nãO lhes datá. oportunidade de ros- entanto~ o agiota. está emprestando dinheiro com uma taxa de juros
car um caminho de liberação da atividade profissionaL E o merca- mais baixa que a dos bancos oficiais. Quem pratica agiotagem emdo de trabalho hoje se encontra saturado pelo desemprego que ptestaa 8%, e o Banco do Bnsilemp;estaa IS, !6ou 17%.
vem da pt6p;ia recessão que se avizinha; Dão adianta dizer que a
Essa é a situação deste País e eu a considero um deboche,
situação está boa. potqUe quem conversa com empJ:eSários, comer- -ou seja, o Governo pagar não o total da dívida que tem com o
ciantes, industriais sabe que o desemptcgo está a1>mentando a cada Banco do BI2Sil, mas apenas uma parte. Os jornais dizem que da
dia, fora as pequenas e médias e:mpresas que estão encenando suas· dívida que o Banco afiima ser de R$3,800 bilhões. o Govemo paatividades por falta de mercado COitlJ'I"ldor ou de dinheiDo para garia R$1,700 milhão em títulos da dívida pública.
exercer sua ati.vidade produtiva. E temos outJ:a responsabilidade,
Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, não podetia calar a
Seuador- e P!'1" isso cump:imento V. Ex' por tru:er esse assunto à minha voz, Dão !fOderia fazer de conta que Dão estou assistindo a
baila- que é a situação dos acionistas do Banco do Brasil; acredito esse quadro dantesco que me faz lembrar a seguinte frase de Stáque milhares de btasileiros que, à época, se seruziram. pelas ações lin: "Uma única morte é wna tragédia; I milhão de manes, uma
··
do Banco do BI3Sil hoje não sabem realmente qual é a siluaçio estatística".
econêmica do banco. Penso que esta Casa tem a responsabilidade O desemprego passou a ser uma estatística na nÍedida em
e esse ca.minho S~ Ex•. - o Pxesidente do Senado. está tomando ao que as demissões cont:inuam.. sejam elas vohmtárias oo não, pelo ...
aceitar os oficios de convocação deSsas autoridades - como dizia. Banco do Br.lsil, pelo Govemo do Estado de Pemamtuco ou por
temos a respomabilidade e o dever de proteger a sociedade, que
representamos, principalmente em situações. ecônômicas como essas. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ' Solicito aos SIS. Senadores que não aparteiem o omdor, uma 'vez que o tempo de S.
Ex.. se encontra esgotado, e, natm:almente, precisamos ouvir a conclusão do seu discurso.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, petg1111·
tarla inicialmente quantos IIÜillltos já falei.
O SR. PRESIDENTE (Iosé Samey) - V. Ex' começou a
ocupar a tribuna às 16h9min. De aoordo com o Regimento, V. Ex'
tem 20 miDntos. São, neste momento, 16 horas e 30 minutos.
Hoje, como não há Expediente, cada orador tem direito a apeuas
20miDntos.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Aquele hocirio depois
da Ordem do Dia, que séria amplo, Dão existe mais?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Hoje, como não há
Ordem do Dia, o Regimento pemtite apenas 20 miDntos para cada
otador. M'as a Mesa será. tolerante e espera que V. Ex.. conclua o
seu discuiSo.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Agradeço a toler.!ncia
de V. Ex• e lamento não ouvir a palavra dos nossos colegas que

quantas outras empresas estejam a afastar os pais de família, levando-<>s à fome, à miséria ao desespero neste Pais.
POltaniO, como Uder do FI'R - e <figo isso p<XtJUe falei com
cada um dos Senadores da minha !laDeada- Dão podeDa silenciar-me.
Apoiaie:mos o GoveLtiO nas tefa:mas que coosideta:anos importantes
para este Pais, mas hav"""""" de queotiocar as JD<didas do Govemo
que levam ao desespero o povo que
nesta Casa.
Muito obrigado.

e

"'l'"'"'"ttamos

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EPITACIO CAFETEIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
AVISO N"493-AIMF

Brasilia, 19dejunho de 1995
A Sua Excelência o Senhor
SenadorOdacirSoares
Primeiro Secretário do
Senado Feder.ll

Brasília- DF
Senhor Primeiro Secretário,
Refiro-me ao Oficio n• 732 (SF), de 18-5-95, dessa Primeira Seaetaria, por intermédio do qual foi remetida, para análise e
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manifestação, cópia do Requerimento de Informação n• 661195, de
autoria do Exm" Sr. Senador Epitácio Cafeteira, sobre os quantitativos de débitos do Tesouro Nacional pam com o Banco do BrasiL
A propósito, encaminho a Vossa Eacelência cópia de Oficio PRESI n• 00122, de 13-6-95, do Banco do BiliSil, em "'sposta
às indagações do ilustze parlamentar.
AtenciosameDte. - Pedro Sampaio Malan, Ministto de Estado da Fazenda.
Anexos: 1/2

OF. PRESI 95/00122
Brasilia (DF), 13-6-95
A Sua Eacelência o Senhor

17515

699535

DTIC

228.669

PROAGRO Velho

149.230

PROAGRO Novo

416.807

Total

15II.756

OBS.: O vala; do INSS esti de .:oroocan metoddogia utilizada px aquele Instituto
p.-a pa&ll' as dcmlis instituições .fmm:ciru.

Dividas do Govemo para com o Banco do Brasil
na área
intemacional
1.109
.
.

RS3.845.285 mil.

Total:

Senhor Minislro,
. Refiro-me ao OficiQ AAP/GM'MF n• 1.197, de 25-5-95,
par meio do qual
Ministério solicita subsídios paxa "'sposta
ao Requerimento de Infrnmações n• 66'1195, de autoria do Exm•
Sr. Seoador Epitácio Cafeteira, acerca dos "quantitativos dos débitos ~Tesouro Naciooal1"''ll como Banco do Brasil'~
· . 2. A propósito, em atendimento ao Requerimenl<l do Parlamentar, forneço a V. Ex• as seguintes inforiilaÇões. com referência
às questões foamdades na mesma ot'dem em que fa:am apresentadas:

esse

(valores rom posição em 30-4-95, ~ R$ mn)
EmptóstimosaEstatais (existentes)
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Outros débitos do Tesouro Nacional junto ao
Banco do Brasil
484.434

Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda
Bnlsília- Distrito Federal

Pagamentos efetuados no exterior de dívidas de dívidas de Estatais

PIR
INSS

159.776

3. Esclareço, ainda, que a Portaria MF n• 150, de 26-4-95,
no Diário Oficial, em 2-5-95, comunicou resolução
desse Orgão, constiwindo grupos de ttabalho can o "ohjetivo de
diagnosticar e propor soluções defmitivas pam a regolarização de
maior parte das pendências existentes entre o Tesouro Nacional e
o Banco do Brasil S/A", tendo teferidos grupos já iniciado os seus
publi~da

trabalhos.

Respeitosamente, Paulo C. Ximenes A. Ferreira, P,si-

deote.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA, NA SESSÃO DE 3-8-95 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

Fmanciamentos do Banco na pecuúia, agcicultura,
indústria e pll>stação de serviços por determinação
.. O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Prononcia o
do Govemo Federal
segointe discurso.)- Sr. ~ideote, Srs. Seoadores, ontem. fiZ proFinanciamentos na agrlcultuxa equalização de taxas,
nnnciamento sobJ:e o cl!amado Programa de Demissões Voluntásatias 91/92 e 91193
360.357
rias do Banco do BrasiL
16.434
Prestação de ServiçOS .
Na ocasião, demonstrei, de forma clara e insofJSIDáveL que,'
~t"'otal""-_ _:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3:_7,_,6,.79=1-~-•ê-'pós haver contr.llado uma empresa pam fazer um diagnóstico do
Banco do BrasiL qualquer _funcionário do Banco f~ este diag(VaJOres com posição em 30495; em RS mil)
nóstico: há um excesso de despesa sobre a receita. E preciso. porDívidas paxa com o Banco do Brasil deixadas
tanto, ou aumentar a receita ou dimimlir a despesa. O Banco op.cu
por empresas liquidadas
•
por diminuir a despesa, ou seja, por demilir funcionários, par inSIDERBRAS
centivar pedidos de demissão, e, claro, par.! que pudesse alcançar
115.5 87
o equihôrio nas contas, elegeu pam os pedidos de demissão os
IAA
130.094
funcionários que recebiam mais, os funcionários mais antigos que
SUNAMAMJEMAQ
38.729
tinham de 12 a 28 anos de casa.. Ao fazer isso, o Banco está abrindo mão dos melhores funcionários. Aqueles- que pensavam estar
SUNAMAM/C.."CN
171.715
dedicando sua vida a uma carreira chegaram agora ã conclusão
IRB (seguro EMAQ)
7.850
que aquilo não passa de um empn:go. Na realidade, o que aconte•
mc
ceu
deixa patenteado que as regras do Banco Central são chamáti169 448
cas com relação aos bancos estaduais,. que não podem emprestar
INB
16.679
dinheiro a mando do govem.ada:' ou mesmo para empresa de go.
ACESITA (PND)
661.317 .
vemo de Estado. Mas isso é só pam os bancos estadoais. Na presi.!':""""'-""'-"""""-L----------"""""'"---~~dencia do Banco do Brasil s6 falta estar sentado o P,sidente da
Total
1.311.419
República, porque Sua Eacelência diz o que quer, o Minis1ro da
Fazenda aciona o presidente do banco, e é feito aquilo que é deterDividas pam com o Banco do Brasil relativas ao
minado.
patrocíniD do Imposto de Renda, do INSS, do
Departamento Técnico de Intercâmbio ComerEntão, o Governo vem procedendo dessa forma desde temcial (deooJrentes da extinção da CACEX) e
-PoS -imemoriais, acentu~ente na década de 80. O Banco do
PROAGRO
BrasiL naquela época, tinha a coDta-movimento do Governo e
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obedecia prazero"""""'te às ordeDs: -stava dinheiro a fulano.
e~a a tal setor. cro=liajuros subsidiados para aquela operação? em.prestava a usineiro? emprestava a detenninada industria;
mas havia dinheiro do Govemo 7 que era da c:onta-mov~.
Depois. criou-se o Banco Centml. que nasceu de denlro do
Banco do Brasil; nasceu da Supcrintend&lcia da Moeda e do Crédito. do Banco do Bxasil
De tepente. depois de independente. qual Nero. tenninou

por ''tentar maca:r Agripina'~ qual Nero. o Banco Cemml xesolveu
acabar com o Banco do ~ porque ficou com o dinheiro, mas
não com a obrigação de pagar às suas ordens.
O Governo manda emprestar rec:msos com gar.mtia de produto, mas. no vencimento. quando isso não ocxm:e, quem fica com
o produto é o Banco do Brasil. não é o banqueiro do Governo. que
é o Banco Ceniial.
Portanto. o Gcvemo tirou o dinheiro do Banco do Brasil e
depositou-o "" Banco Cenlr.l!; mas não perdeu o mau bábito de
mandar o Banco do BmSll ~tender a sua parte polítk:à- politica DO
bom sentido e política no mau seDlido. Politica DO bom sentido ao
encaminhar operações num determinado setor; politica no mau
sentido quando escolhe dete:rminados amigos para se fazec emJ»:éstimos - empréstimos esses que o próprio Govemo sabia. não
seria:àlliquidados.
Nà realidade, Sr. Pxesideute. se o Banco do Brasil pudesse
oobillr do Governo Fodetal. se pudesse col:nr do Tesouro Nacional o dinheiro que está em locroo: e perdas ou em operações de liquidação. a instituição teria dinheiro suficiente para • _.umdo
a juros altos que hoje so OCOIIe no Brasil • pagar todo o seu fun.
cionalismo. não ter nenhum prejuizo e ter lucro pem!llllente.
Mas acontece que o Pxesidente do Banco do Brasil e os seus
!);retores ,.,;:ebem ardem do Ministério da Fazenda e s6 fazem o
que o Ministério manda. Como é que o Presidente do Banco do
Brasil vai colmtr do Minislro da Fazenda? Qual é a antoridade que
tem a diretorià do Banco do Brasil paia cobrar do Tesouro Nacional. se essa diretoria foi escolhida pelo MiDistério da Fazenda?
Aí está a venladeicl causa de toda essa situação.
Fiz um pedido de infOilllação ao Banco.
qntem. no men "pronunciamento. referi-me à xesposta que
recebi. A pergun)a: qual era o total do débito do Tesouro Nacional
paia oom o Banco do Brasil- relacionando as instituições - hoove
respostas do "axco da velha'~ Veio à baila um débito do extinto
IA.A. cuja conta CODJ:úma no Banco do BrasiL- no 'pendura".
Como está na moda falar em caloui e caloteiro. """""'"me
que o Tesouro Nacional quer assumir a função de caloteiro, por·
que não paga! Quando fala em pagar. quer fazê-lo oom litulos da
divida p!blica - como se fosse possível-tá-los! A função do
Banco é exatamenre a de reoebcr dinheiro - dinheiro vivo- e emprestá-lo. É nessa jntenp<rljaçãoque o.Baooo do &!si! limo seu lucro.
O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex"mepemilleumaparte.Senador Epitacio Cafeteira?
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - OUço. oom muita alegria. o nobre Semdor Lúcio Alcânlaxa. Sei que S. Ex" é autor de requetituento pam = o Presidente do Banco do Bmsil a esta Casa.
E eu goswia, nobre Senad<r I.úoio AI~ que. juntamente com o Presidente. tamlJém c:ompare<:eSSC o MiDmo da Fazen.
da. que pode fazer o que o Presidente do Banco do BI3Si! não pode.
Concedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Lúcio Alcântara- Ainda ontem. trocávamos idéias,
informalmente.. em conversa que mantiDhamos, sobre a impossibi·
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!idade de os baneos estaduais - quer dizer. os bancos nos quais os
govemos. esta<Jpajs são majoritários - opemrem com os govemos:
estaduais e tatn'bém com as empresas de economia mista. nas quais
os govemos estaduais sio majoritários. Essas OllljllesaS s6 podem
open!1" com os bancos estaduais na lioha de deseouto e dnplicata;
em mais nenhuma. E muito menos podem fazê-lo os governos es-taduais. E essa vedação. esse impedimento, que visa a preservar a
saúde linanceim do banco, que visa a impedir que os govemos estaduais conlroladores utilizem o banco predatoriamente. no sentido de resolver os seus problemas de caixa. deve ser estendida ao
Banco do BrasiL V. Ex". no seu plllllllllCÍJil. está mostl:mdo
que gi3llde parte desse passivo resulta de débitos do Teoouro Nacional oo de operações deDOsas ao banco, que foram realizadas
por detenniDação do seu 00111roladol; que é justamente o Govemo
Federal. Então, a explicação e a solução de todos esses problemas
do Banco do Brasil é nntito mais profunda do que simplesmente
fec:barag&!cias e demilir funcioJWios. Todos nós- V. Ex". que inclusive é um fuucionário aposentado do Banco do Brasil. portanto
coohece a instituição por deolro"" seu dia a dia- eswnos de acordo com o fato de o banco ter de se adaptar às novas COildjções da
economia, da competição. da estabilidade ecoo&nica. etc. Mas.
dai a se lançar num progmma desvaicldo de tr.msfeducia. de remoção de funcionários e de coação pam levá-los a pedido de desligamento. não faz DCDlmm sentido. Comparo esse episódio a um
naVio que está em alto-mar. à deriva. e Jl1"cisa dimiiruir o seu
peso. Pam isso, deveria diminuir a C3lp- E como se ele lançasse
ao mar o seu combustível. por exemplo, e ali ficasse sem ter como
viajar. O Banco do B...U está se desliuJendo do seu capital humaJlO, justamente aquele mais prepaxado. porque são funcionários
que tinham mais de 15 anos de casa. e toda a vida a filosofia do
banco er.o a de dizer que o funciooário tinha de se profissionalizar,
tinha de se dedicar totalmente à instituição. faur cutSOS. Enfim. o
banco investin Dllrlto no seu quadeo de funciooários e, agma.
abandona essas rtessoas à pl:6pria sotte, cansando-lhes problemas.
traumas e grande inquietaçilc. Portanto, o intuito do meu requerimento' é de que o Presidente venha a esta Casa e debata com os
Senadores, discUta e a~te as. soas razões, o seu progr.mza, a
sua proposta. paia que possamos dar a nossa opinião e defender
esse grande patrimôoio que éo Banco do Brasil. • ·
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço a V. Ex" oaparte.

Houve uma época. Jiobre Senador Lúcio Alcântara. em que
o Banco do Brasil tinha entre os seus diretores um representante
dos aciO!rlstas milloritários. Isso acabou. Hoje. existem apenas os
acionistas majoritários que. como eu dizia a V. Ex•. usam e abusam do banco.
Nessa relação que recebi, Sr. Presidente - são pouco mais
de R$3,8 bilhões e sem levar em conta os que ali não estão mencionados - verificamos que, quando o Governo quer fazer uma
operação no exterior, ele mesmo se socoo:e do aval do Banco do
Brasil. porque, Já fom. não huporta se é o Govemo Federal ou o
Governo de Estado que está pedindo o empréstimo. e sim quem
vai gar.mtir a dívida. E. quando se diz que é o Baooo do Brasil. as
portas se abrem.
Na opetação do J:raque, R$806 milhões foram garantidos
pelo Banco do BTasil Veio a guen-a. a Mendes Júnior não pagou.
e o Banco do BI3Sil teve que pagar. As máquinas estão no Iraque.
O Banco do Brasil pagou potqUe. seguindo orientação do Govemo
Federal, deu avaL Mas o Governo não relacionou esses R$806 milhões eDIJ:e os débitos que assumiu petaDte o Banco do Brasil.
Por isso. quero esc1amcer - vou ler para os nossos colegas
um novo Requerimento de Infcmua.çã.o que apresentei ontem e que
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faço questão que conste do ...., proounciamento, onde questiooo
IIês pontos que se referem àqueles R$3,8 bilhões. Primeiro: os valores assinalados tepreSeD.tam o inicial dos emp;éstimos OU paga~
mellloo: feitos pelo Banco do Brasil, ao tais quantitalivos sofreram
algum tipo de reajlste? Segundo: em caso de ter havido COil<Çiío,
quais faam as taxas de jures aplicadas? Não tendo havido
ção, quais seriio as taxas aplicadas quaado da passivei liquidaçio?
Segundo a infOimação que temos, tata-se de pooco m.ois de R$3,8
bilhões, que pode CO!TeSpOllder ao valor hist6rico. E qual é o valor
de hoje?
O que se vê em relação aos Estados endividados 6 uma ccisa intexessaDle: às vezes um Estado toma ex:npt6sti:mo em dólar.
Mas o Governo, habilmente, IIm!SfODDOU dólar em real - e o real
corre a um juro alto. PortaDt.o, o real se valoriza com o dólar desvalorizado. On seja, as dívidas dos Estados eaminham para ser impagáveis, pmque o lucro nessas operações passa a ser do ptóprio
Govemo Fedeml

=--

- O Sr. Sebastião Rocba- Permite V. Ex"nm aparte?
O SR. EPITÁCIO .CAFETEIRA - Ouço, .,;,., alegria, o
aparte do Senador Sebastião Rocha.
. O Sr. Sebastião Rocha - Senador Epilacio Cafeteira, solidarizo..me com V. Ex- em relação a esse tema. Desde ontem eu
pretendia. fazer um aparte, mas infelizmente Dão houve opel1UIIidade. Esse drama realmente está atingindo os trabalhadores do
Banco do Bmsil. Vou um pouco além: a crise que hoje tomou de
assalto o Banco do Brasil atinge também várias empeesas de nível
nacionaL Temos estampado nos jamais de hoje o pedido de amcoolada da Meshla, por exemplo. Começo a imaginar que de falO
as medidas que o Banco do Brasil está tomando, assim como a
quebradeira gexal das empresas no Brasil, é ....Wtado da politioa
eoonõmica do Govemo. Parece-me que o Banco do BmsiJ está
sendo fmçado a tomar medidas para atender aos objetivos do plano econ&rrico. Realmente? resta~nos ~ para a sociedade? pam o Govemo,. para o 'trabalhador - um grande dilema: conviver com a inflação. que é maléfiCa e com a qual jamais podemos concordar, ru
conviver com a quebradeim? com o desemprego. ~ diante
de um plano que ptaticamente estabilizou a m~ que combateu

a inflação, mas, por OU!ro lado, está provocando um índice de desemprego elevadíssimo? a exemplo·do que acontece ta.mbém na
Argentina. Começamos a ficar sem definição: apoiar o plano, sabendo que, em decom!ncia dele, inúmeros deseinpmgos irão acootecer, jnúmeras empresas iria quebrar, oo optar pela volta da inflaçãD? E um dilema que se apresenta para a· equipe eoonômica e
para todo ti3balbadoc. Acredito que o PiaDo Real ainda tem apoio
popoJar exatamente porque o ti3balhador coloca como item primeiro~

na ordem de importância. o combate à inflação. 3: estabili~

3))

pado em não deixar enii8r mais dinheiro no Pa!s. Ora, mas só oe
falru nisso depois da de US$7 bilhões, só 110
de }llho.
Não se reparou que estamos """"' o dom de uma lagoa de peixes
que coovida alguém - no caso, o capital esttaDgeiro - pam tirar o
peixe 1le dentro de sua represa. Na realidade, o que estamos lil=do é isso.

me.

É importante -e V.Ex" faloo agora- o pedido de OOilCOldata da Mesbla. Começa a haver nm susto. Fal.uam da situação ao
Piesidente da República e Soa Exoeléncia disse: ou se demitem os
funcionários do banco, oo o banco vai quebrar.
O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela) - Senador
!eira. lamento oomunicar a V. Ex" que seu tempo está esgotadoO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Sr. Pzes.idente, artem,
o nobre Senador Dutm pediu-~ um aparte e eu não pude conceder. Hoje, S. Ex' já se eDCOD1Ia àpn o microf0110 na mão. Portanto,
faço um pedido a V. Ex~ penuila que o Seeador faça o aparte.
Logo em seguida, enoeiiliici m.inhq considerações.
O SR. PRESIDENTE (feà!Qpio Vilela) - A Presidéacia
coocorda. P~ no entanto., ao Senador- Outra que seja sucinto DO

ear.;

aparte.

O Sr. José Eduardo Dutra -l'rocmaiei ser o m.ois sucinto
possível, Sr. Presidente. Solidatizo-me com V. Ex' em relação ao
que alxmJa neste prommciamento - tentei fazê-lo 011tem. A nossa
preocupação é que. ao analisar o processo de OimJgamentQ do
Banco do Bmsil, o que saha aos olhos é que aparentemente existe
o objetivo de enfiaquecimento do banco, sobretudo nas regiões-carentes deste Pais, oode ele se faz m.ois necessário. Além do proces.so de demissões por '1ivre e espontânea pressão", houve~ como V.
Ex' registrou ontem - mediante comunicado oflCial do banco de 26
de julho, preoesso de uansfen!ncia, de =mnejamento de funcionários. Segundo esse com 1 nicad~ o Nordeste tem2.423 funciooários em excesso. Quer dizer, a região Nordeste será a mais prejldicada com esse [iucesso, com essa reestmbJiação do Banco do
Bmsil. Lamentamos que essa reestrutmação esteja sendo feita
como $e o Banco do B=il fosse um mero banro oomerciaL É lógico que o Banco do lliaSi! tem que ser ef!Ciente. dar lucro, mas
também tem a tarefa histõri~ - como sempre teve ~. de ser um
banco de fomen,to. Preocupa~ nos? _inclusive. que futmamente isso ...
possa vir a ser utilizado como justificativa para..a privatização do
banco. Qual é a lógica? Bom, se o Banco do Brnsilllm!Sfoonou-se
em um banco oomerciaL não tem sentido o Estado manter um ban~
co cometciaJ, já que existe Bradesoo, Jtaú, Rei.J. etc. Se a lógica
for efetivamente es~ preoalpa~DOS se isso. no futuro? não vai ser
uma justifiCativa a mais pam a privatização do Banco do Brasil,
Agradeço a oporb1Didade desse aparte e solidarizo.-me com o seu
pronunciamento.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Muito obrigado, nobre
Senador Dulia, mas -penso que o Govemo Dão pretende privatizar
o banco; o coxo não joga fom a mui~ e o Banco do Brasil tem
sido a DDileta desse coxo. que é o Governo Federal- não deste Governo. mas de todos os govemos - na oferta de cargos a políticos e
muito mais na oferta de dinheiro, de
de várias benesses que não tém sentido.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA • Nobre Senador SebasAo concluir, lamento que tenham induzido o PresideDte da
tião Rocha. quero dizer a V. Ex' que o plano deveria ser di.sculido
não em petit c:omité. como só acontece. Estupefato, eu lia, em jor- Repíblica a dizer.: "ou se demite ou o Banco do BiaSil vai falir".
nais, há dois dias, que a nossa balança cambial é deflciblria e a Nilo, o banco não vai falir. O Governo é que precisa pagar o Bannossa reserva sobe. Não dá para entendo<, Como é que a entmda co. Se pagar, o Banco terá saúde.
de dólares no Brasil é maior do que a saída se estamos importando
Sr. Presidente, estcu roscando enoontmr uma forma de fa•
m.ois do que expo<1alldo? A Iespos!a é clara: desde Oll!em. eu dizia .
com que o Govemo Fedexal obrigue os bancos estaguais"; nó
que, se está eDliahdo capital neste Pais, é pa13, aproveitando os juros que conceme ao seu comportamento com os govemos estadúais.. a
allos, especular. Li hoje nos jamais que oGovemo agoea está pr:oocunão entregarem dinheil<fl'~ ~~
e Dão transfOIIDO o

no entan:to. que essas reper~
cussões tanto no Banco do Brasil como nas empresas são decorrentes do plano eoonômioo. Esse- é o meu peosameD1o. Realmente
temos que estudar, no Senado Federal e no Governo, o que fazer
para conviver com a inflação baixa e um índice aceitável de emprego, de crescimento da nossa economia.
dade da moeda. Temos que

admitir~

""""""limos,

=

P'F
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Banco do BI>Sil em caixa-dois em elemeD!o que o Govemo Federal usa até para. aliciamento político.
Ent o que tinha a dizer, Sr. Presideme.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EPITÁC/0 CllFETEIRA EM SEU DISCURSO:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 1.044, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex• nos lmm!JS do art. 50, § Z' da CoDstituiçãO Federal, oombinado ao art. 216 do Regimento Interno, sejam
prestarlas pelo Ministério da Fazenda, atiavés do Banoo do BI>Sil
SI.('.., informações complementaies à mposta do Requerimento de
Inf<mnações de minha autoria n• 662, deste ano, na qual esta'lam
api-esentados os valcns dos débitos do Tesouro NacioDal pata
coln o Banco do Brasil, tais como:
·
-~os valol:es astinãlaqoo rqresentamo i:nicia14os etnpJ:é&timos ou pagamentos feitos pelo Banco do BI>Sil ou tais quantitativos sofreram algum tipo de reajuste?
- em caso de ter ~avido comção, quais foram as taxas de
jums ~plicadas?
- ~tendo MVido coaoção, quais ser.lo as taxas aplicades
quando da possfvelliquidação?
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1995. - Senador Epitádo

C,.t'eteira.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FREITAS NETO, NA SESSÃO DE 4-8-95 E QUE, ENI'REGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCA00 POSTERIORMENTE:
O SR. FREITAS NETO (PFL-PI - Pronuncia o seguinte
díscw:so.) - Sr. Presidente, Sx's Senadoru, Srs. Seaadores, preparamo-nos para votar as últimas das propostas de emendas constitucionais encaminhadas pelo Executivo pam alterar o capínllo da
Ordem Ecooõmica de nossa Carta Magaa. Em seguida entmremos
em uma IlOVa etapa da refomla estrutmal propostã. pãrlfOOsSas i:Jls...
tiiJliçOes econômicas, examinando a legislação complementar que
wgnlamentará as mudanças a se :introduzirem na Constituição.
· Essa legislação adquire tal importância que oonstiblin piOOcupação de p<aticamente todos os relatores das propostas de emenda a inclusão de uma exigência adicional nos, textos: elaborados
pelo Executivo. Proíbe-se que a regulamentação se dé por qualquer outro mecanismo que não projeto de lei aprovado pelo pro.
prio Congresso Nacional, vedando-se por exewplo que se dé por
medido provis6ria. Demoostta-se assim a Clllltela do legislador a
reSpeito de urpa questáo vital par.. a on!enação jwídica do País e
para a economia brasileira.
A precaução se justifica plenamente dada a delicadeza dos
problemas envolvidos nesse processo. São problemas que afelam
ptalicamente todas as medidas que compõem a tefonna oonstitllciÓnal em jogo e, em pai:ticular, as que envolvem a privatização de
serviços hoje exeaztados pelo setor público.
,
Acleditamos que..a participação da iniciativa privada nestes
setores seja necessária. E o que vêm fazendo ptaticamente todas as
rulções desenvolvidas e muitas das que se incluem no chamado
T=eiro Mundo. A capacidade de investimento do Estado, iDclusive DO Brasil. vê-se extremamente limita~ ainda que em detenni-
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nados casos isso se deva apenas a questões conjmtmais. À parte
esse fato, a competilividade das estatais se vê frequentemente ultrapassada pelas conoom:ntes do setDr privado.
No entanto, não se pode fazer de forma precipitada a tt:msfer&.cia desses serviços. Caso isso aconteça, """"'"""' um sérlo
risco, o de nos vermos coodeuados a que nossos serviços públicos
passem a obedecer a uma l6gica. que não atenderá necessariamente
aos interesses nacionais.
Não se trata aí de uma simples advertência contm o c~
do "capitalismo selvagem11, pois reconhecemos que as grandes empresas privadas eivilizam.se com o passar dos anos, mas do x=nhecimento de que a lóg:ica empresarial uem s e - se coaduna
com o in"""sse público. Essa afumativa mostJ:a-se especialmen1e
vâlida nas regiões mais carentes do Pais.
Os melhores exewplos podem ser dados pela COilCeSSão de
serviços nas ãreas de telefOilia e de energia elétrica. É evidente que
o atendimento às regiões mais pobres oferecerá, dentro da estrita
l6gica e~ menoreo altativós do que a atenção a ser dada
ls zooas mais prósperas. Seria de se esperar, assim. que os investimemos se concent:rem. nas regiões mais ricas do País, justament:e
as que, do ponto de vista históricO, maior ateução já vêm recebendo do poder público.
O efeito dessa ação,. ca...o se pelDl.ita. que ela se dê livremente, senl apenas ampliar o fosso já existente eDIIe as ãreas mais pobtes e as mais ricas do País. Aumenta.Ião as invenões financeiras
naquilo que em giria empresarlal costuma cllamar-se de 6lé mignon. ao mesmo tempo em que se deixarão de lado as áreas incapazes de oferecer as mesmas taxas de retomo.
Do ponto de vista da mais estreita 16gica ~ nada
Mvetá a se estranhar. Ptecisamos, porêm, pensar de foana mais
ampla. O aumento das desigualdades regiooais implicará, a par do
sofàmento e da polKeza da população das áreas mais pobres, a intensificação dos fluxos tirigratórios pam os cenlro> mais ricos do
País. Sigoificar.i o inàlaço desses centros, a formação de bolsões
de miséria. Sigoiflcar.l desempJ:ego, difialklades de tiansporte, in-

-

...

O Sr. Epitácio Cafeteira ·V. Ex• me pe!Dlite mn aparte?
o Sr. FREITAS NETO - Pois não. Ouço, com todo pta- _
ze1'9 o aparte de V .. Ex•9 nobre Senador Epitácio Cafeteüa.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre SenadorFrefuls Neto, V.
Ex" trata de um assunto mnito importante e que, na realidade, já
tleveria ter sido debatido há aJgam tempo. Nõs ~os que as desigua]dades xegicnais,. cada dia mais,. se acentuam. E claro que neDhuma empresa tem interesse em levar energia elétrlca a um muni·
cípio que não dará lucro, em função da esuurun necessária pata
que a energia elétrica chegue até lá. De uma cem fozma, o mesmo
oc:one em relação à telefonia e a vários outros serviços que hoje
são essenciais i exe'alção do Governo nas nossas xegiões mais

abmdonadas É claro que o habitante de São Paulo quer ver empteSaS de fora trabalhando nesses setores. Mas o que é mais importante, nob!e Senadec, e o que chama a atenção de quem não faz
política são deteJ:minadas manifestações de algum Parlamentares,
priDcipalmente dos mais pn\ximos ao Governo, que intam pela
privatização. Eles entendem que as e-sas precisam ser privatizadas, mas lutam desesperadamente para que, enquanto isso não
ooone, nanear diretores, como, por exewplo. no caso das te!ecomwúcações, Portanto, a impressilo que fica é a de que o politico
critica aquilo que está emdo, mas gostaria de ter um diretor ptalicando o ent>.
O SR. FREITAS NETO - Senador Cafeteim, a preocupação que trago hoje ao plená+io do Senado é em limção dé repre-
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sentan:nos, tanto V. Ex• quanto eu, a região mais pobre do País: o
Maranhão, o Piauí, aquele Nordeste ocidental.

É evidente que, tanlo em relação às telecomunicações como
ao setOt elétrico, o Estado, o País, a União não tem mais os reaitsos para levar esses serviços a distantes rincões do nosso País.
Mas. simplesmeDte com a privatização das empresas, utilizando-se
apenas o regime da livre iniciativa, dificilmente os Estados, as regiões e os Municípios mais pobres serão atendidos.
Eu queria, porumto, registrar a minha preocupação, por entender que é de grande responsabilidade esse momento em que vamos regulamentar as emendas que estão sende aprovadas pelo
Congresso NacionaL
O Sr. José Agripino - Senador Freitas Neto, V. &• me
coo.cede um aparte?

O Sr. FREITAS NETO - Pois não, prezado amigo Íosé
Agripino. Com mnito pzazer, ooço o aparte de V. Ex•.
·O Sr. José Agrij>in~ - Assisto ao pronunciamento de V.
Ex• com muito atenção, pois V~ Ex• toca numa questão que deve
preocupar-nos mlm fumro pOOximo- a n6s, IlOidestinos. Veja bem,.
o Cmlgresso Nacional. num processo progressivo, vem aprovando
o programa de privati>aÇão - acabou de aprovar a Lei de Conceasões -~ e tudo isso favorece não a nós, nordestinos, uma vez que a
indústria brasileira estão muito mais concentrada no Centro-Sul do
que no Nordeste. Ambas, nos últimos anos, vêm evoluindo do
ponto de vista. tecoológico, tanto o setor rural quanto o industrial.Todavia, a concentiação de empresas ror.üs e industciais está
muito mais presente no Centro-Sul do que no Nordeste. Daí as
oportimidades nas privatizações e nas concessões serão muito
mais expressivas para o Centro-SuL EJtemplificando: qual é a empresa que vai se imeressar pela exploração de uma rodovia no
Piauí ou no Rio Grande do Norte? Haverá. muito mais interesse em
explorá-la no Estado de São Paulo ou no Paraná,. onde o retomo,
seguramente, ,será bem maior. Nas privatizações, por exemplo,
qual é a empresa que vai preferir compru- ações na Telepisa ou da
Telem ao invés da Telesc ou da Telesp? Como vai se processar a
modernização e a eficiência em primeiro lugat? No CeDlro Sul,
onde os investimentos ocot:rerão primeiro. E V. :ma se tefere a um
fosso que vai estabelecer-se- nessa liDba de raciocinio- maia: ainda entre o Centro-Sul dese.o:V'olvido e o Norte e-o Nordeste.. Mas
há um fato mais grave que está em CUISO- mais grave para n6s -,
que é o Mercosul Este, que é um instrumento de desenvolvimento
absolutamente ímpar, vai, claro, promover o~ desenvolvimento no
primeiro, segundo e lei<:eiro momentos do Centro-Sul, próximo da
Argentina, do Chile, do Uruguai e do Paiaguai.. Qual é a empresa
que, vindo de fora para vender ao Mercosul. vai se instalar em
Sergipe oo em Alagoas para produzir algo que pode ser feito DO
Par.mã, no Rio Grande do Sul ou Sanla Catarina. mercados inais
pt6Ximos da Argentina e de palses do M=snl? Por exemplo, o
meu Estado produz melão, assim·eomoo Chile. Por maior produtividade que cOnsigamos, jamais conseguiremos competir com o
produto do Chile. Santa Catarina, há 10 anos, importava maçã da
provlncia do Rio Negro, na Argentina; hoje, exporta maçã para a
proximidade daquele pals. Isso para não falar em investimento de
toda a nat:ureza. Portanto, o pronunciamento de V. Ex• diz respeito
à nordestinidade e à preservação da Federação biasileim. Todos os
países do nnmde que se desenvolvei3Dl • leia-se: Estados Unidos,
Itália, Alemanha - Í!Z01'3lll os seus planos de integração nacionaL
de uniformização de oportunidades ecoollmicas. Está em CUISO;
neste Congresso NacionaL a questão da refonna tnõutária, dos incentivos; e é nesse sentido que temos de nos ater. As bancadas
nordestinas, a principalmente no Senado, onde a Fedexação brasi-

!eira está melhor "'Jl1"S"S''8 têm de enxergar essa realidade para
discuti-la à luz da lucidez sem favoritismos, entendendo que todOs
somos btasileiros e que precisamos desenvolver o País por iguaL
Se as oportunidades chegam, que cheguem por iguaL Por essa razão, quero felicitar V. Ex• pelo j:<ODilllCiamento oportuno e lúcido.
O Sr. FREITAS NETO· Obrigado a V. Ex"_pela contribuição que ttaz, Senador José. Agiipino Maia. Tanto o Senador
Epitácio Cafeteira como V. Ex.. captaram inteiramente o que quero
dizer neste momento.
Creio que nós, que representamos a região mais pobre do
Brasil, a ,.giio Notdeste, temos uma J:eSjlOIIS!Ibilidade mnito gxan·
de, porque. até o preseme momento, o atual Goveroo Federal não
vem aceoando com nenhum mecanismo de ccm.bate aos desequilí-

brios regionais: e isso vai prejudicar teirivelmente a nossa região
pobre, o nosso povo, que está compleramente sem pe<SpeCtiva.
Nós, representantes da região Nordeste, precisamos tomar
uma posição de conttibuição, comopjsse V. Ex•, à própria Federa·
ção. Não existe BiaSil próspero sem Nordeste viabilizado.
É evidente que nossa principal preocupação, diante desse
risco, refere-se ao que se convencionoo chamar de sociaL Com.o
políticos, como legisladores, não podemos deixar de nos comover,
de nos sensib.ilizarmos com as más condições de vida e com o sofrimento de brasileiros reduzidos a essa simação. Mas - e é aí que
se impõe uma visão mais ampla por jm!e das pi6prias empresas há também uma dimensão econômica a CODSidem-.
O aumento da insegurança. a necessidade de investimentos
em transportes, os problemas de abastecimento gerados pela supexpopulação das megal6polis, a caiência de semços básicos,
tudo isso representa um custo. Quem teiá 'Jl!e an:ar com eles será,
em úhima análise, o piÓpiiO empresariado. E por essa tuão. aliás,
que se começa a verificar hoje uma fuga dos gr.mdes centros por
parte das pt6prias, indústrias que antes os buscavam. Um exemplo
pode ser dado pelas indústrias antomobillsticas que procuzamhoje
locais paxa instalaiem novas UDidades fabris no País: invariavelmente :reca:rem a cidades ~menores, escapando das zonas onde se
fJXaratD. de iDício. Isto vem· ocorrendo mesmo sem a existência de
uma política de desconceni.Iação indus1rial.
Não podemos, portanto, entregamo-nos à visão limitada do lucro imediato, da rentabilidade a todo custo. Thdo isso precisa ser
levado em conta ao regulamentam!OS o processo de abertllra que
atualmente. por iniciativa dó Executivo mas com a permanente co-Iabotação do Legislativo, avança a passos largos no BrasiL As
-concessões dos ablais setviços públicos devem constituir objeto de
uma legislação acurada e prudente, que 1eve em conta o horizonte
amplo da Nação. Antes de mais nada, ela necessita atender aos interesses mais altos do País. entre os quais está sem dúvida alguma
a redoção das desigu~dades.
A propósito, há uma questão que precede a todas as demais.
Independentemente do que possa ocarer em função das futmas
concessões de semços públioos, apenas o investimento direto do
Goveroo Fedeta! sem capaz de garantir às "'giões mais carentes
do País a infraestmtma que represe!Jiari o primeiro passo no sentido de seu desenvolvimento. São regiões esquecidas, que pl1lCisam
antes de mais nada da atenção do Poder Público. A venlade é que
somente esses investimentos, efetivados a Cl1ItO prazo nos pontos
de estrangulamento da economia dessas áreas mais carentes, poderão tomá-las aptas a disputar os investimentos pivados necessários ao
financiamento de sua prosperidade e ao bem e:;tarde seu povo..
A decisão polltica de proceder a esses investimentos deve,
portanto, preeeder a qualquer medida capaz de afastar das regiões

mais pobres e dos

~lados

mais: carentes os serviços p.íblicos in-
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dispensáveis a seu desenvolvimento. Trata--se de uma condição
sine qua ooo P"" que qualquer libera~Uação das concessões desses serviços atinja sua fmalidade maior que é garantir o bem estar
social de todas as comunidades do Pais.
A total falta de mecanismos de combate aos desníveis :regionais vem nos preocupando. O Nordeste, por exemplo. ao menos até o momento não parece; na atua! administração, ser alvo de
prioridade pam tomá-lo viável e desenvolvido. Esperamos. com
confiança. qoe o presidente Femaodo Henrique C3Idoso volte suas

vistas para nossa região.
O Sr. Lúdo Alcântara - Peun.ite-me V. Ex• um aparte?
O SR. FREITAS NETO • Pois não, 110bre Senador.
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regiões. Precisamos luiar, precisamos procurnr um nich; de desenvolvimento nesse novo modelo desenhado no País. Do contrário~ a
nossa situação tende a deteriorar·se. O alerta de V. Ex• conta com
a minha simpatia e com o meu integral apoio.
O SR. FREITAS NETO - Agtadeço.
O SR. PRESIDENTE ( Jefferson Péres) - Seuador Freitas
Neto. eu pediria a V. Ex• que fosse avaro na concessão de apartes,
porque V. Ex• dispõe de 3minutos, e há 14oradores inscritos. Pediria a sua compreensão e dos apatteantes.
_
O SR. FREITAS NETO - Sr. Presidente, agradeço ao Senador Lúcio Alcâm.ara.. Vou conceder um aparte ao Senador GeIaido Melo, que já havia solicitado. Gostarei, portanto, de usar
parte dos 3 IIIÍJlUtos ouvindo o oobre representante do Rio Grande
do Norte.

O Sr. Lúcio Alcâotara - Nobre Senador Freitas Neto, V.
Ex• tiaz à ~ssão um tema de grande importância para nós e
O Sr. Geraldo Melo- Agradeço a V. Ex•, e procw:arei dar
para o Pafs. E preciso que o Nordeste acorde as suas lideranças poseqUência
a esse estimulo à avareza, segundo o que pede o nosso
liticas. as lideranças empresariais, dos trabalhadores. a sociédade
nmrlestina. enf!ID.. pi!Ill' um fato qoe é de gtande relevância, no eminente colega, Presidente Jeffersón Péres. Digo apenas, Senador
momento em que o Estado 'brasileiro está mudando a sua fisiono- Freitas Neto. que o tom da questão nordestina mudou. Houve um
mia, a sua natureza. O Estado biasileiro diminui, deixa de ser um tempo ~ que o discurso oOidestiDo era de cbo<adeira, de lágriEstado empresário, passar a ser regulador, conseqüentemente, di- mas, de pnes na mão; hoove um tempo em que falar sobre o Nordeste era sinônimo de querer mostiar uma região humilhada, ajoeIllÍD)IÍ a poupança pública. A modernidade o que é agora? É a integnção das eCODomias, é a globalização das economias, é a privali- Ihada, pedjndo a ooD]preensão e a caridade do restante do País.
zação, é a redoção do tamaDho do Estado. Logicamente, onde a Esse tempo passou. AorediJ.o que o dever das lider.mças politicas
iniciativa privada vai investir? Onde houver retomo, onde houver do Nordeste de hoje é ajudar a destruir o pires que tivemos na mão
possibilidade de lucro maior e mais rápido. Essa é a lóglca do em- clutaiile mnito tempo. A solução da questão nordestina é a redução
questão uapzeendimento privado; não podemos nem censurar. Tem.os que da desigualdade regio!lal. Trata-se, portanto, de
cional e não. de uma questão nossa, dos nordestinos. Nordeste é
constatar isso. Então, pergunto: irão para o Nottleste, para o seu
Piauí, para a caalioga do Ceará ou irão para São Paulo, para o Rio prioridade do Brasil. Houve um tempo em que falar de miséria era
de Janeiro, para o Rio Grulde do Sul, para Minas Getlús? Ota, privilégio, era monopólio dos oxadores do Nmrleste. Hoje. a miséisso nos deve acotdar. Na próxima semana, nós, Senadores do ria boje está debaixo dos viadutos de São Paulo, está pemo-do
Norte, Nordeste e os que assim o desejarem, temos que nos :reunir no ate1l'O do Rio de Janeiro, enfeitando, reanfeitando, redeseohanpara. d:amlos um grito de alerta: Novo BtaSil! Novo Nordeste! Pre- do a paisagem humana das áreas afluentes do Brasil. Na realidade,
e sinto que é o que preocupa V. Ex• - não é
cisamos saber. o que sexá de nós diante dessa nova política. porque. o que me
se fizermos uma análise hist6rica, desde a Colôuia, veremos: que o mais a. questão, o direito, a necessidade que temeste Pais de discuNordeste, salvo os pequenos intervalos da economia brasileira, foi tir, de levar a sério esse p;oblema, de compreeuder que não existem antagonismos entre nóS e Sio Paulo, pelo simples fato de que,
um gnmde sacrificado. lncbJ.siv~ historicamente, fmanciou, com o
superávit do açúcar, etc., a industrialização de São Paulo. Não va- no dia em que houver :renda. no l::olso de cinqüenta milhões de normos entrar. nesse mérito, nem há nessa JD_;enção algum seDtimento destinos, n6s nos transformaremos em um imenso mercado para a ..
aDlipanlista, o que não seria:pamótico. E preciso que São Paolo indúsb:ia panlista, para a indústria do Centro-SuL O nosso desenesteja bem, mas· é preciso que o N"orte, o Nordeste e as regiões volvimeoto interessa profundamente ao Centro,SuL O que me
subdesenvolvidas estejam bem também, para qUe o Brasil seja um preocupa é que, em nome da modernidade, estamos substituindo a
País próspero, desenvolvido. Então, pergunto: o que ser.i do Nor- politica do desenvolvimento, que. boa ou má, existiu. Ao invés de
de&.t; diaote dos novos paradigmas que vãoinsfalar·se no País com as abandoni-la, precisarlamos tê-la submetido a uma análise cólica
responsáveL Apazecemm vozes que, de repente, são donas da verreformas que estamos aprovando aqui, no CoÕgresso Naciooal?
dade. e substituiu~se uma política que existiu ao longo de tantos
Devemos ser modernos sim, mas ingênuos não. Temos o anos pela falta, pela ausência de política. E a auséncia de políticas
dever, a responsabilidade de lutar pela nossa regiiio, mas lutar com para o Nordeste é absolutamente inaceitáveL Somos Senadores
aztumento, e não pedir como quem espeta apenas favores ru be- nordestinos- V. Ex•, o Senador José Agripino, o Senador Lúcio
nefícios. Por que não se diz, não se propala que em matéria de Alcântaia, o Senador Epitácio Cafeteira e eu - • razão pela qual
subsídios, incentivos o Nordeste.'estã atrás do Norte, attás do SU- acredito que t=os o dever, levando a sério o apelo de V. Ex". de
deste? O fOSSÕ está aumentando entre essas :regiões. V amos, como promover uma discussão - entre n6s., se o Senado Federal, como
bem mostrou V. Ex", ser apenas um pólo emissor de tnbalhadores, um todo, não quiser participar - sobre a questão do desequih'brio
ora para o Norte~ quamos nordestinos DlOlltmlm.lá, nos seringais? regionaL Acho que a nossa experiência e o nosso coohecimento da
-, ora para o Centro-Oeste, ora para o Paraná, ore para São Paolo. região nos autoriza a dizer. temos o que propor ao País em favor
Quer dizer, o nosso destino é apenas a estrada, o nosso destiDo é do desenvolvimento regionaL
apenas emigtar. Isso não é justo, não é razoável- Coll,llD!Ul<>-me
O SR. FREITAS NETO- Agtadeço a V. Ex• pelo aparte.
com V. Ex• pelo prommciamento. Temos que nos mobilizar, não
O SR. PRESIDENTE ( Jefferson Péres) - Embora o seu
nos podemos inibir. Infelizmente o tratamento que a grande imprensa naciooal dá às causas DOideslinas é distorcido, é discrinJjC tempo esteja esgotado, <:Oil!:edo-lbe mais dois miDutos para COD<:iuír.
natério, mzão pela qual às vezes nos sentimos inibidos, como se
O SR. FREITAS NETO- Agradeço a V. Ex", Presidente.
defender o Nordeste fosse algo atmsado, retr6gndo. Não é assim; Os Senadores estão vivendo. como representantes de Estados da
Dão pode haver desenvolvimaoto nacional sem equih'brio entre as nossa região, a ausêDcia - como disse agora o Seuador Geraldo
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Melo - completa de uma politica de desenvolvimento regional,
embora a atual. Constitaição, em mais de um artigo, detemúne que
o Governo Federal combata os: desníveis entre as regiões do País.
Quando vivíamos sob o regime de Estado forte, também
esse fosso aumeniOU. Quer dizer, a ptópria União, ao longo da história, não•foi capaz de reduzir a diferença entre as regiões mais po.:
bres e as mais ricas. Preocupa-me agem o que estamos aprovando,
do Estado passar a ser regulados. Como disse o Senador Lúcio Alcântara, se não tivemros cuidado, na hora de regulamentaunos, vamos ficar inteiramente .à mercê da lógica menunent.e empresarial.
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ção e a estabilização do Real. mas para uma política de desenvolvimento para o País. privilegiando as regiões mais pobres, como o

Nordeste e ~Utras regiões do Brasil.
Toda essa questão. no fundo, é mesmo política. Observe-se
o que se anisca em uma área estratégica, a das telecomunicações.
Com frequência aventa-se a p:>Ssibilidade de. para facilitar a privatização de serviços, fundirem-se as atuais empresas do setor. Muito bem. eventualmente se conseguirá assim uma raciooaliza.ção
maior das empresas. Pode-se assim cortar gastos., inclusive com a
demissão de pessoal. o que por si constitui problema adicionaL As
empresas do setor se tornarão assim mais atraentes para o capital
O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senados Freitas Neto, V. privado e oferecerão maiores condições de lucratividade..
No entanto, a que se estará conduzindo com todo esse proEx" me concede um aparte, se a Mesa concordar?
cesso de fusões e de concessões? Antes de mais nada a uma transferência dos centros de decisão. Uma providência capaz de atender
O SR. FREITAS NETO - Com muita hoora, se a Mesa
a qualquer vilarejo perdido do interior do Nordeste, medida que
coosentir.
provavelmente oferecerá escasso retomo econõmico imediato. mas
que por outro lado terá custo iirisór:io, dependetá de se conseguir
O SR. PRESIDENTE ( Jel'feiSoo Péres) • Eni homenagem convencer poderosa cúpula empresaria.l instalada em gabinetes rea Santa Catarina.
frigerados de algum grande centro metropolitano do País ou mesmo do Exterior.
Não somos hostis ao capital estrangeiro. de cujas inverSões
.
O Sr. Esperidiã<l AmiD - Em homenagem ao Sul! Eu gostaria àe. nesta Casa, que é a Casa da Fedeiação, renovar o que V. tanto necessitamos. como os demais países em desenvolvimento.
Ex• está focalizando. Reduzir os desequih'brios inter-regionais é Não somos refra.tários também à necessidade de racionalização
um objetivo nacional pemumente,. expresso nesta e em todas as de-. econômi~ também uma condição ao próprio desenvolvimento.
mais Constituições que o Brasil jã teve - e não foram poucas. O Somos contrários, isso sim. à pexpetuação ou até agravamento_ de
que está faltando, nobre Senador Freitas Neto - V. Ex'" sabe que te- desigualdades. E é o que se terá caso não se tomem. ao regulamenmos um vínculo funcional poc termos prestado serviços, de forma Jar as emendas constirucionais que presentemente votamos, providiferel\te e em época diferenle, à mesma causa: das telecomnnica- dências no sentido de se impedi:r uma distorção DO controle polítições; V. Ex• em função de muito mais relevo, rilas eu tive lã a co do processo decisór:io.
opcnu.nidade de prestar o meu tl'abalho - ao Pais é um projeto naQuando os investimentos diretos, sejam eles públicos ou
cional Infelim:tente, a democracia~ e nós a estamos conquistando privados9 vierem a dotar as regiões mais pobres do País_ dos instrue coosolidando mpidamente - não cooseguiu produzir, pela polê- mentos necessári.Õs a que possam competir com as demais na busmica, pelo contradit6rio, o que seria o seu mais imporumu, fruto: ca de çapitais. a plena liberalização das concessões de serviços púum projeto nacional capaz de dar direlriz, objetivo estratégico ao blicos será então fX'SSÍvel.. Não se estará. em nome da modernidaPaís como um todo, supernndo mandatos e até meios mandatos, de, condenando as populaÇões mais sofridas do País ao agravaque é o que estamos tendo ao nível fedm.l ultimamente. A falta de mento de sua misériã e à migração como condição de sobrevivência.
um projeto nacional não prejudica apenas o Plau~ prejudica o
A lógica que deve prevalecer. ao regulani.entarm.os os no- ...
País, prejldica todas as suas partes, agudiza as &!las injlstiças pesvos dispositivOs constitucionais que agora aprovamos. não é porsoais, interpessoais, inter-regionais e também intia-regionais.
tanto a lógica estreita do lucro imediato. do capitalismo selvagem.
Agndeço ii Mesa poc me ter propiciado esta oportnnidade. Digo
do ulm-liberalismo cego àS desigualdades que infelizmente airida
isso em nome de alguém que se sente brasileiro - sou acima de
DOS marcam. Nesse processo precisa prevalecer. acima de rude. atudo brasileiro, mas de uma outra latitude, c.om uma visão naciológica da Nação.
nal que foi inclusive enriquecida a dums penas no pleito presidencial do ano passado, que tive a homa. de disputar. e que me fez
mais brasileiro do que eu jã era. Quero me congralular com V. &•
ATADA 113'SESSÃO,REALIZADAEM
pelo seu pronunciamento e dizer-lhe que esse não é apenas um
4 DE AGOSTO DE 1995
brado do Piauí. ou do Ncm:Ieste, ou do Norte e assim uma necessidade do País e uma impOsição A. classe política; imposição a que
nenhum de n6s tem o direito de "faltar. Agradeço pela oportunida(Publicada no DCN (Seção II,) de 5 de agosto de 1995)
de, e me congi-atulo com o prommciamento de V. Ex•.
O SR. FREITAS NETO - Agradeço a V. &•, nobre Senador Esperidiio Amin. que conheoe nmito bem a realidade brasilei-

ra, já que V. Ex• exerceu vários cargos como o de Governador.
Prefeito, Técnico, Secretário, e também como candidato à Presidência da Repóblica, percxmendo todo o B=il, inclusive o nosso
Estado. Partan!o, V. Ex• conhece bem a realidade brasileir.L E é
exatamente para essa questão que chamamos a atenção. naturalmeme em nome de nossa região. do Estado que representamos.
O:J.amamos também a atenção não apenas pua o combate à infla-

RETIFICAÇÃO
Na página 13077. 11. colu~ na lista de comparecimento
dos Srs. Senadores. imediatamente após o nome do Sr. Lúcio Alcântara. inclua-se por omíssão o seguinte:
•••Luiz Alberto de Oliveira...
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Ata da 116ª Sessão, em 8 de agosto de 1995
1a Sessão Legislativa Ortlinária. da 5()11 Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela Fillw,
Odacir Soares e Renan Calheiros
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM· SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES,
Ademir ADdiade - AntôJJio Carlos Magalhães - ADI&!io
Carlos Valladares- ArlindoPortq- Artur da Távola- BelloPaiga
-.Benedita.da Silva- Beni Veras- Bemm:do Calna.l- Carlos Be-.a- Çarlos Pa!rocinio- Carlos Wilson- Casildo Ma!danc:rCoutinho Jotge - Emson Lobão- Eduanlo SUplicy- Elcio Alvaxes- Emilia Femandes- Epit&:io Cafeteim- Emandes AmorimEsperidião Amin- F0l1l31ld!> BeZOJXa- Flaviano Me!o- Francelino Peteim- F~eitas Néto- 6eraldo Melo- <lezsal Camata.- Gilberto Mmmda - Gilvam BoQ!es.- Guiliermo Palmeita - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena- IIis Re"'D<le - Jadcr Ba!balhoJeffexson Péres- João Fr.mça- Joel de Hollanda- Jonas PiDheiro
- Josaphat Marinho - José Abml Bianco - José Agripino - José
Alves -José Eduardo Dutm- José F - José Ignácio Femira
-José RobertoAnuda- José Samey- Júlio campos- JúJJia Marise - Lauro campos - U:omar Qumtanilha - Lucfdio PortellaLúcio Alcântara- Lúdio Coelho- J..uiz Alberto de OJiveiia- Marina Silva- Marluce Pioto- Mauro Miianda- Nabor Jllnior- Ney
SUasSUD4- Onofre QWnan- 0smar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Renan Calheiros -Roberto Fteiie- Roberto Requião- Romero Jucl- Romeu Tuma- Ronaldo CUnha Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teolo!lio VIlela Filho- ValmirCampelo
- Vllson Kleiniibing- Wald<ck Omelas.

A V1SOS DE MINISTROS DEFSI'ADO
N" 405195 de 6 de julho último do Ministro da Agricu!tum,
do A bastecimmt~ e da Refoana ~ tefeo:ute ao ~erimeoto
n'459 de 1995 deiDformações do Senador Ademir Andmde·
'N" 6ll19S de 21 dejulb~ áhimo do Ministro da F...."nda.
referente ao R~erimento n' 781, de Í995, de iDfOIDiaÇÕeS, do
Senador Lúcio Alcântara; e
~ 624195, de 28 de julho áhimo, do Minislro da Faz=la.
em aditamento ao Aviso n' 611195, 'referente ao Requerimento n'
781, de 1995, de iDformações, do Senador Lúcio Ak:ânlam.
As iDformações f!Calão à disposição dos requ.,.
rentes, ""Secretaria-Gemi da Mesa.

PARECERES
PARECER N" 464, DE 1995
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o
Projeto de Lei do Senado Federal n' 71, de 1993, de
autoria do Senador Ney Marauhiio, que eria o Programa de Cridito Rund Equivalência Produto.
Rdatório

-

O Pro~ de Lei do Seoado ~ 71, de 1993, apt<SeDta.do â:
Casa em 2 de junh9 de 1993, de antcrl4 do Sr. Senador Ney Mamnhio, foi apresentado como uma sohlçio ao dosequilíbrio causado
O SR. PRESIDENTE (I'eotonio VIlela Filho)- A lista de pela defasagem sistemãlica eniie os p:eçoo recebidos pelos agticultores e os encargos das operações de a6clito de custeio por eles
p~esença acusa o ro-eciinento de 75 Srs. Senadores.
contmta.das.
.
Havendo número ~egimental. declaro aberta. a sessão.
A
proposta vinculsda· a aplicação do sistema de a-6dito
Sob a prGteção de Deus, iniciamos os nossos lnlbalhos.
Equivalência Produto aos prodntos contemplados pela Pol!lica de •
Sobre a mesa, expedi~ qu~ será lido pelo Sr. 1• SecretáPreços Mínimos d<tenninando que o dQ>ito do agriolltor. quando
rio em exercício~ Senador Jefferson Pétes.
·
da CODirataçào, seria cakulaOO considenudo o. preço mfnimo vi·
í3 lido o segomte:
gente e a qnantjdade de produto..
'

EXPEDIENTE.
OFiCIO

Justificação

o fato da proposta original incluir todos os produtores independentemente de seu porte meteee nosso reparo, pois acreditamos que gcm.des produtores devam ser objeto de IJ'alamfi::nto dife--

DE MINISTRO DE ESTADO
renciado'
N" 195195, de 7 de julho úllimo, do MiDislro da Marinha,
problema do endividamento da agriculluro,. assnDIO da
referente ao Requerimento n' 892, de 1995, de Informações, do maior gravidade para o Pais, já foi inclusive. objeto de Comisdo
Senador Eduardo Suplicy.
Parlamentar Mista de Inquérito, criada all2Vés do requerimento do
~Nacional n' 92/93, destinada a "investigar aa·aousas do
As iDformações fomm """'minbadas, em cópia. ao endividamento do setor agtirola, o elevado custo dos ...,. finan.
requm:nte.
ciamentos e as condições de importaçio de alimentos DDI ft«d.
O requerimento vai ao ArquiVo.
cioS de 1990 a 1993'~ A te ferida CMPL deotie as várias providônN" 557/95, de 6 de julho último, do Ministro do Planeja- cias su~,
instituir o Sistema. de
memo e Orçamento, encamjnhando informações sobre os quesitos por ~alência ~to (Parte-~ -: ~ !lellll) o
CODStantes do Requerimento n' 733, de 1995, de autoria do Sena- Re~6rio COil1ém ainda substanctals iDfO!!I!•Ç<>"$ ~ a tnm!fe.
dor Ernandcs Amorim.
. de recmsos do sete< agdcala para o finanrem>, bem·como
denúncias some inúmems im:gularidades encontradas tanto na
As informações ficazio à disposiçio do requmn- concessão de empréstimos qilanto no Proagro e nas políticas de
te na Secrewia-Gera! da Mesa.
importação para prodntos a~ Menciono e>l/5 fatos

. .o

;ecomenclou

Fi""'!""''""to
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unicamente pam lembrar que a crise do setor agdcola é gmve e
sua aJJminação, tio discutida nas 1iltimas semanas. mem:e qoe

metro seri o milho; OODSidemndo como base de cálculo
o~ mínimo vigente.
§ 7" Os montantes dos emprestimos COli!I3ldos ·
nas opeiaçiies de CI<dito Rum! em Equ1valência-Prodoto, incluídas as despesas relativas ao adcional <lo Proagro, do custo da assistência técnica, dos juros e taxas legais, ......, bmlfomwlos em quantidade do prodato finan..
ciado cakuJado na 1midade oonvenciooal, à base do pn>ç<>
mlnimovigmte. nas datas das Jibernções das pm:elas.
§ .sa Os e11C3ISOS fmanoeiros não podetão excede<
6% (seiJ porcemo). da base deEqulvaJência..Prodat
§ 9" A üquidaçio dos débitos assumidos pelos
produtores, nas openções de Crédito Rmal em Equivalência-Produto, far-se-á mediante o pagamento ao banoo
credor, em moeda COirente no país, no valor con:espondente ao estabelecido 110 § 7"

esta Casa prossiga na procura de mna solução jlsta pora os proble-

mas do setor.

. ._ . .... .
Assim, OODSidemndo a opcrtmidade e mg€ncia do tema
com base no art. 132, § fi', allnea a, pedimos que seja apreciado o
seguiote substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n" 71, de 1993.

EMENDA N"2-CAE

SUBSTITUTIVO AO PLS N" 71, DE 1993
Da Comissão de AssuntosEeanômloos.
O CoogteSSC Nacional decma:
Art. !•. o art. 4". da Lei n" 8.174, de 30 de janeiro de 1991,
passa a viga:ar com a seguinte redação:
"Art. 4" Os valcns das operações de finariciamento de custeio e investimento para mini, pequenos e

§ 10. Sempre que a, diferença eniie o preço minimo vigente tiO momento da liquidação do emp:éstimo e
no momcmo da contratação for inferior à atualização
lllOiletária oconlda no perlodo, que não jlOdenl ser superior à propotcionada pela aplicação <lo Indico de l'loços

médios ~ deverio guardar equivaJência-produto com os P:eços estabelecidos pela Politica de Garantia
de Preços Minimos, inclusive pora produtos de extrativismo não pr;dat6rio, como fOIIIIll de evitar a defasagem eniie o ~ de garantia e o débito com o agente

Recebidos pelo Produtor - lPR. calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas, cabetlí à União ressarcir
a diferença ao banco credor.

fmanceiro.
.
§ !•Entende-se pormiDiprodutorruralaquele que
aufere, na atividade agropecuária, pelo menos 80% (oitenta par cento) de sua tenda total, mediante o coocmso
de mão-de-obta familiar, proprietário ou !lão dos meios
de produção necessários ao desellVolvimenlo de snas atividades Oconômicas coja áiea total !lão seja supericr a I
(um) m6dulo rural.
§ 2" Enlellde-se por pequeno produtor rural aqu~
le que aufere, na atividade agropecuária, pelo menos
80% (oitenta par oelliO) de sua renda total, mediante o
concurso de mão-de-obra familiar e de terceiros, temporáriá oo permllllCilte. podelldo ser proprietário oo !lão
dos meios de produção I>OOOSSários ao desenvolvimento
de suas atividades econômicas em um ou mais imóveis
rurais, cuja áiea ta.al !Ião seja superior aS (cinco) módulos: rw:ais. '
§ 38 Enten~se por médio produtor rural aquele
que aufere, na atividade agropecuátia, pelo mellOS 80%
(oitenta por oeoto) de sua renda total, mediante o concmso de mão-de-obm familiar e de terceiros, tempor.lria
ou permanente, podendo ser proprietário ou !lão dos
meios de produção necessários ão desenvolvimento de
suas atividades econômicas em um ou mais im6veis ruIllis, cuja áiea total não seja superior a 10 {dez) módu·

los rumis.
§ 4" Os IeCOISOS para as operações de Crédito Rund em Equlvalência-Prodnto destinam-se a fmanciar o
custeio" dos produtores defmidos 110 eaput deste artigo,
exceção feita a emptéstimos iguais ou superiores ao valor aquivalente a 10.000 (dez mil) sacas de milho, CO!l·
sider.mdo-se como base de cálculo o preço mínimo vigente.
§ sa Os reau:sos para as operações de Crédito Rural em Equivalência-Produto destinam-se a fmanciar investimelliOs dos produtoxes definidos no caput deste artigo, cujos 1lmites devem respeitar a capacidade de eJidi.,
vidamalto do procàito< estabelecida "" projeto técnioo.
§ fi' Pua efeito de equivalência !lOS fmanciamentos de investimento o produto a ser utilizado como pani-
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§ 11. Os ICCUI>OS pora as operações de CI<dito
Rural em Equivalência-Produto seiio assegurados
aJI!lalmente DO ocçamento da União, mediante proposta
apresentada pelo Millistmo da Agricultura, ouvido o
Cooselbo Nacioaal dePollticaAgécola- CNPA."

z•

Art. Esta Lei será regulamentada no prazo de
60 (sessenta) dias após sua publicação.

Art. 3' Esta Lei entra em viga: na data de sua publicação.

Sala das ComissõOs: 27 de junho de 1995.- Güberto Miranda, Pmsidente - Viison Klei.nübing, Relator.·- Freitas Neto João Rocha - Osmar Dias - Jonas Pinheiro - Bello Parga - •

Beni Veras - Geraldo Melo -Flaviano Melo -Pedro Piva Esperidião Amin- Ariin~ Porto -José EdnoJ"do Dutra.

PARECER N" 465, DE 1995
Da Comissão de Coostltuiçãol. Justiça e Cida..
danla, sobre o Projeto de Lei da Cíimara n' 92, de
1991 (n• 1.714-A, de 1989, na Casa de origem), que
"Regulamenta o art. 185, inciso I, da Constituição

Federal e define pequeno e médio prodntoresrurais".
Relator. Senador Ramez Tebet
O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Rita Camata, define a pequena e a média propriedade. nos termos do art. 185.
inciso I, da Magna Carta.
O Senador Odacir Soares, mediante o Requerimento n" 523,
de 1992, IIOS tennos do art. 258 do Regimento lntemo, requereu
que 0. Projetos de Lei n's 06/91, 13/91, 100191 e o PLC n" 92/91
tivessem tramitação conjunta com o PLC ~ 65/92, por versarem
sobre a mesma matéria. tendo sido tal requerimento aprovado em
16 de julho de 1992.
O Parecer n" 283, de 1992, da Comissão de Constitnição,
Justiça e Cidadania, in fine, OODSidem este PLC n" 92 prejudicado,
junlamentecomosPLS den"s 06,13 e100, todos de 1991. -
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O ProjeiO de Lei da Câmara n" 65, de 1992 (n" 011-D, de
1991, na origem), com o qual este projeto (PLC n" 92, de f991)
ttamitava conjmtatnentoe, foi &allCiooado pelo Senhor PreSidente
da República, com veto paroia!, sob a fC>IIII& da Lei n" 8.629, de 25
de fevelciro de 1993.
A matéria objeto do PLC n" 92, de 1991, é rigorosamente a
mesma do citado PLC n" 65, de 1992, estando tal matéria irremediavelmeD1c pxejudicada. inobstmte tenha sido tejeilada a respediva pxejudicialidade em plenário.
~
O Congresso Nacional ao apteciar o veto paicial oposto ao
PLC n" 65/92, DOS termos do art. 66, § 4", da Constituição Federal.

Co!istituição Fedetal, que assegma aos litigantes "o COD!raditório e
ampla defesa, com os meios e = a ela ine=ltes".Aiémdisso. em Ultima análise, o projeto institui peiVen;o favorecimento ao
litigante abonado, em condições de depositar de imediato o valor
da CO!ldenação a fim de discutir o mérito na instâDcia superior. em
detrimento do litigante menos abooado, que ]!l!o possua moeda
C<l<l'Otlt< suficiente cu condições de IeCO=r ao """"""fiaaDciamen!o bancário.
Pelo projeto, nos ll:nDos em que esailo, ao litigante polm
será subtraído, o mais das vezes, ou. extremamente dificultado o
direito ao dnplo gr.m de jurisdição. gm:mtia esta que em principio
deve soccrrer; em um Estado-de-Direito, em plena igualdade. a todos os conlendores. sem quaisquer distmçiles, máxime distinções
de furtlm.a.
Diga-oe que o depósito do valor da condeDação pod«á ser
ir.stituído nos casos de recursos extiaordinmos, aos Tribunais Superiores, onde em principio somente se discutem questões de direi to; mas não, como regm geral. ao$""""""" Ol'<iinhios.
Além do mais. o projeto se reporta ao ''eüculo do ccctadc.ll"'
- art. 604, e ao rito do art. 60S do CPC; mas tais artigos tiveram
sua redação de tedo alternda peia Lei n" 8.898, de ~94, que
prevê o cálculo atravês de mem6rla elabonlda pelo próprio <ndor
e que, no art. 605, dispõe sobre a liquidação por iniciativa do devedot.Asremissõesdoprojeto,destarte,incidemsolrenounaslb-

decidiu ma.Dlê-Io.
Ante o exposto, somos pelo azquivamento deste Projeto de
LeidaCâmai:I.n"92, de 1991, emla7iio de seencon1Iarpre}lm:ado.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 1995. - Íris R"""''de,
Presidente, Ramez Tebet, Relator- Edison Lobão - Esperidião
Amin - Ademir Andrade - Sebas1ião Roc:ba- C!"'los Patrocinio -José Foga~ -·Romêu. Toma -Jefferson Peres - Benmr·
do Cabral- Franc:ellno Pereira- Arlindo Porto- José Bian<o
-LúcioAidintara-JoséJgnáclo.
.
PARECERN"466,DE 1995
D Co · - de C nstiln'- ~ "'""" C'daa nnssao
o . JÇBO! .,.u--r e I
gais não mais em vigência!
danla, sobre o Projeto de Lei da Camara n" 125, de
2. Um rncioclnio semelhante poderá ser~ 'to
cemen
1992 (914-B, na Casa de origem) que • Altera os arls. te , ••:.-:.. . do depós'•· ,
-~,_,';' "" con
~ .. 738, do r.<.~:- d ~----Civil"
•
~ em~=~ C<liDO pressupos~.--. '~'e
-..-,;v e.-.~
·
to de admissibilidade dos ~os do devedor, e isso provisto
Relator: Senador Bernardo Cab.ral
quer para as execuções pa: título }ldicial. como pam as execuçiles
Nesta xnatétia fui designado relator da minuta de parecer portítuloextra}ldicial
que já constava dosautos.
Nas execuções por titulo judicial, ainda poder-se-ia arguVmdo o projeto ao Plenmo, para <Ua apreciação, após ai- mentar em: favor da medida ora proposta, snstentando-se a sólida
gum lapso de tempo, tive a possibilidade de reexaminar a matéria. presunção de e~ do ctédito consabstaJlciado em tais títulos.
Considerei necessário, quanto ao Illlmto, divergir da posi- Mas nos títulos extrajudieiais, pcmjUO não Jr<Cedidos de um proção do parocêrapn:sentado na sessão do dia :1.9 de março de 1995. cesso <!e coohecimento, tal presDDÇão é muito DllÚS fiaca, tanto
As razões dessa divergência e de sua conclusão são as que que se podem deduzir nos~ quaisquer matérias dedu1iveis
se seguem:
em processo de oonbwmeriro (art.·745). Quantas são as execnçõ•
es de duplicalas entitidas sem causa, de DOtas promisséria.s vincu. a) nos ~:"' de sentença ~tória ~ pa8'1Jilf":to de 1ac1as a contratos .ro adituplidos, e assim pa: diante?
quantia a ser li~idada por ~o. do con~ , a ape~ soE tambêm aqui a exigéncia do dep6sito. - sobreposto à pemente será admitida se efetuado pelo sucumbente o dep6sito do nhora já efetuada _ CODStituirá um empecilho ao pleno exercício
valor fixado na ·sentença. "apurado atravês de cálculo do conta- do diteito de defesa,(atiavês"da ação incidental de embargos) subdor", cál_culo este, ~ ~gnável :·~ a devolução dos an- traindo ao litigante menos abooado, 011 dificultimd<>-lhe ao ~
tosoomjulgamentope!ainstânCJasupenor' •·
mo o direito coostituciooal de'<ipor-se às execuções que entenda
b) a segurança do juízo, oomo pressuposto a admissão dos ~
.. ·. . , .
~s do dev~ na execução pa: ~certa, far-~-.i .~
3. Per fim. a pxevisão de que o·d«:êndio dos embargos seja
maJS 'pela penhora •como atuahne':!e, ":"" 81111 pelo depósito em contado a partir "do efetivo depúsito judicial" implicará na reformoeda cmrenl<;- em conta poupança ~ .'valor apurado
~- ma do atual inciso I do art. 738 do CPC, que veio de m:eber 110va
lo <l? OO!llador', cálculo este ':""'""te IDifllgná~,el após o tr.msito redação por força de"recente Lei n" 8.953, de 13 de dezembro do
em JUlgado da sentençap~ferida nos C:Obatgos •
ano tr.msacto, aprovada a partir de propostas da Comissão de ju·
c) pa: fim. o dec€uio para·Ofe=monto dos emlmgos <Xllllar- ristas &signados pelo Ministério da Justiça e sob os auspícios da
se-á não mlÜs "da jmtada aos antos "da prova de jntimação da penho- Escola Nacional da Ma~
ta" como amaJmente, mas sim "doefetivo depósito jJdicial (art. 737)"
Além di:sso, o projeiO nãO prevê ptài<>' para o exectitado,
Todavia, ao projeiO podem ser opostas as mlÜs relevantes
objeções~ Dió obstante sua louvável intenção de "agilizar o cum- que já teve bens penhorados (art.. 659). xoquexe.· oo proniover o
aludido "depósitojndicial".
.
primento das obrigações levadas ~justiça". ·
Em face do exposto, revejo a posição anterior e opino pela
1. Assim, a wgência de depósito do valor impooto na sentença. como C(l[ldição de adntissibilidade da apelaçiio. pode apre- I<Ojeição do Projeto.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 1995-- Íris R<>=cle,
sentar-se razoável em certas demandas, em que o caráter alimentar
do débito ou a natureza da causa permitam restrições ao prinápio Presidente, Bernardo Cabral, Relator- José Bionc:o -Sebastião
Roc:ba- Jelferson Peres - Romen Toma- Ademir Andrade maior do dnplo gr.m de jurisdição.
Tal exigêDcia, no entanto, se imposta sempre e sempre, em Esperidião Amin - José Jgnácio - Carlos Patrocinio - Lúcio
tod!ts as demandas, virá de enoomro il nonna do art. 5", LV, da Alcintara- José Fogaça- Franc:ellno Pereira-

'"""=""'

,f"

•
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Lei n' 6368. de 21 de outubro de 1976. Este artigo enumexa circunstâncias especiais de aumento de pena.

PARECERN"467,DE1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Clda·
dauia, sobre a Emenda de Plenário n"1 ao Projeto de
Lei da Câmara n"lll!l3 (n' 3.053184, na Casa de ori·
gem), que "Dispõe sobre a pub&<llçâo de nomes e fotografias de vítimas de crimes contra os costumes".

A propósito. sublillhe-se o inciso H do referido artigo:

Art. 18 As penas dos crimes defmidos nesta Lei
. serão aumentadas de um terço a dois terços:

I- - - · · - - - - · - - - - - - - - - - - ·

n- quando o agente tiver praticado o crime pre-

valecendo-se da limçiio plblica relacionada com a reRelator: Senador Jooé F"!!"Ç'l
pressão ii. criminalidade on quando. muito embota não
Encontm·se sob exame destA Omissão a Emenda de Plenátitular de função plblica. tenha missão de gnaida e vigirio n' 1 ao Projeto de Lei da alma!a n' ll. de 1993, que ''Dispõe
lância:(-)".
sobn: a p1blic.ção de nomes e fotogJaf"JaS de vítimas de erim,.
contra os cosmmes'~
.
A redação deste iDciso fi é mais abr.mgente que o texto da
Tlllla-se de emenda oferecida pelo ilustre Senador Lúcio emenda proposta. respoosabilizando-se não só o agente funcioná.
que ajlsta a redação da ementa do aludido prqjeto ao rio plblico. mas também aquele que. no exercicio da função de
seu COilleÚdo.
guaida e vigilância (enfenneiros. e-gados. gnaidas de segoHaja vista a contribuição que a emenda em
I'"OJXl1'· rança, encanegado de almoxarifes da custódia de drogas perigosas
CÍODa, em tem>os do aperfeiçoamento da fmma redadooal da em laborat6rios. hospitais, manicllmiÇfõ, vigilantes ou inspetores
ementa do projeto, somi:ls pela aprovação da Emend;l de Plenário de estabelecimenros onde existero intemados para cumprirem pena
n'l aoProjetodeLeidaCâÍnallln'll,de 1993.
ou sob tratamento). subverte essa finalidade. estimulando ou faciSala das Comissões, 2 de agosto de 1995.- Íris Rezende. litando o uso indevido ou o comércio ilícito de tóxicos.
Presidente - José Fogaça, Relator - Romen Tuma - Bernardo
Diante do expesto. opinamos pela rejeição da Emenda n' I,
Cslmil- Jelferson Peres- José Biam:o- Arlindo Porto - Edl- de 1995. oferecida ao Projeto de Lei da Câmara n' 47. de 1993.
son Lobão- Sebastião Rocha- Carlos Patroeinio - Franc:elino
Sala das Comissões. 2 de agosto de 1995. - Iris R.,.,.de,
Perâra - Esperidlio Amin - Lúdo Alciinlara - Ademir An· Presidente - Romen Tuma Relator - José Fogaça - Jefferson
drade- José Ignácio.
Peres - José Ignácio - Fr8Dcelino Pereira - Carlos Patroánio
:.. Ademir Andrade - Espericllão Amin - Bernardo Cabral PARECERN-468, DE1995
Sebastião Roc:ba- José Blanco - Lúdo Alcântara.
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida- ~
pARECER N" 469, DE 1995
dania, sobre a Emenda n' 1, apresentada em Plenário
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidaao PLC n' 47, de 1993 (n" 2.522-B, de 1989, na Casa
dauia sobre o Projeto de Lei dá Câmara n" 245, de
de Origem), que "Dispõe aobre a destinação de ea·
1993 (n" 2.565-D, de 1989, na Casa de origem) que
torpeceu.tes apreendidos".
•Dispõe sobre a atua&zação monetária dos honoráRelator: Romeu Tuma
rios advocatidos rtxados em percentual sobs:e o valor
Tlllta-se do Projeto de Lei da Câmara n' 47/93 ao qUal no
dado à <:aliSa ••
piUD regimental, foi apresentada a Emenda n' 1. que acrescenta
Relator: Senador R~naldo Cunha Lima
ao seu art. !• o seguinte parágrafo:
Vem io exame desta Comissão projeto de lei. oriundo da
Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a atua!iução monetária •
''Pan\gÍafo único. Os funcionários públicos qoe se dos honorários advocalicios fixados em pe=ntual sobre o valór
utilizal:em dos beneficias desta lei. pa1ll uso ou ltáfico de dado à causa.
· .
.
drogas. terão suas penas dobradas." ·
A proposta possui mérito e mereceria. da nossa parte. aproJustiflca-se a emenda com o objetivo de se preca.vu oontm vação. PQlllll4Dto a atualização dos honorãiios advocatícios em getal é medida que se impõe em face da incessante desvalorização da
possiyeis desvios de entorpecentes apreendidós.
, .. ,
' o presente projeto foi examinadQ por esta Comissão que moeda de que foi vítima o País? aplicando-se a nova lei a todos os
sobn: ele se manifestou emitindo o Parecer n' 166. ·de .1995. no processos jldiciais em curso. bem como. sob os aspectos da consti·
qual se destaca a impertinência de se defmir em lei o órgão desti· tuciona!ldade e da juridicidade. · ·
N"ao obstante, • matéria nela versada é igualmente regi.Jada.
nat&io das substâncias legais apreendidas. uma vez que extrapola
o nível de detalbamento da lei otdinária. Demais disso, assinala-se e de foana mais abr.mgente; pelo Projeto de Lei da Câmara n' 116.
que "os termos da lei não devem· oferecer anw:ras de .natw:eu ad- de 1992.
O citado projeto, com o parecer da laVlll do oobre Senador
mfuistrativa em assuotos da tradicional ccc:opetênda do Executivo'~
Ao final. reeonheceram-se a constitucionalidade, juricidade Bernardo Cabral- favorável.. nos termos do substitutivo que apree n:gimeatalidade do projeto. opinando-se pela sua aprovação ua sentou - ? aprovado por esta Çomjssão, foi incluido na Ordem do
Dia de 2 de maio do commte ano. P"" a discussão e deliberação
forma cJo. substitutivo apre~
do Plenário, tendo obtido a aprovação•
. ,E o relat6rio..
Isto posto, infere-se que a matéria objeto do projeto sob
Voto
exame deve ser declalllda prejldicada. DOS teonos do artigo 334,

Alcân-.

causa

Inicialmente cabe obsetvar que a "'ferida emenda deveda
ter sido oferecida ao substitutivo aprovado por esta Comissão e
não ao PLC n' 47/93, Por essa razão ela deve ser considelllda prejudicada. Quanto ao mérito da emenda, cumpre assinalar que o escopo por ela pretendido já está atendido pelo disposto no art. 18 de

b, do Regimento Intemo do SOill!4o F~. "eii! virtude de seu
prejllgamento pelo Plenário em outra deh'betação".
Assim sendo•. opinamos pela prejldicialidade do Projeto de
Lei da Câmara n' 245, de 1993. e, conseqüentemente. pelo seu ar-

quivamento..
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Saia das ComisSões, 2 de agosto de 1995.- ~ R.;..nik,
Sala das Comissões, 2 de agosto
1995. - Íris Rezmde,
Presidente- Ronaldo Cuoha Lima,.Relator- Roberto Requião Presidente- José Ignádo Ferrara, Relator- Esperidião Amin-

.re'

-José Bianoo - Esperidião Amln -Carlos Patroánio - Lúcio José Bianoo -Sebastião Rocha- Carlos Patrodnio- Lúcio AI·
Alcântara - Sebastião Rocha -José Fogaça - Romen TwDa - cântara- José Fogaça- FrÍm<eliao Pereira- Romm TumaJelfersou Peres -. Fnmeellno Pereira - Bernardo Cabril A<lemir Andrade..., J~ Jgnáclo.

Bemardo Cabrai-Jelferaon Peres- Ademir Andrade.
PARECERN'471,DE1995
Da Comissão de Coustitulçiio, Justiça e Cidadauia sobre o Projeto de Lei da Cimam o" 3S, de 1!195
(o" 4.409-B, de 1994, ua Casa de origem), que • Altera a redaçio do inciso I do arl. 100 da Lei n!' 5.869,
de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil".

P>\RECERN"470,DE 1995
Da. Comissão de Coastituição, Justiça e CidadaDia, ao Projeto de Lei da Câmara o" 70, de 1994
(o" 4.399-D, de 1989, oa Casa de origem), ·de autoria
do Deputado Vict<>r Faedool, que • Altera a redação
do inciso ll do art. 83 do Código Peual- Decreto-Lei
o" 2.848, de 7 de dezembro de 1940, de acordo com a
reforma da Lei n" 7 .209, de 11 de julho de 1984 •. ·
Relntor: Seuador José lgDádo Ferrâra
- Vem a esta Comissãó, pua exame. o ~eto"Çle Lei da Câ·
Ill3l3 n!'70, de 1994 (n!' 4j99.o, de 1989, na origem), de autoria
do Deputado Victor Faccioni, que "Ahera a redação do inciso fi
do art. 83 do Código PeDJl!- Decreto-Lei n!' 2.848, de 7 de dezem.

Relator: Seuador Roberto Freire
I- Relatório

Encontia-se sob exame da Comissão de Constituição, Justiça e C!dadania o Projeto de Lei da Câmam n" 38, de 1995 (n!'
4.409-B. de 1994, na Casa de origem), que Ahetaa Iedação do inciso Ido art. 100 daLein!'5.869, de 11 de janeiro de 1973-Código de Prooesso C! viL
O referido projeto. de autoria do Deputado Valdenor Guebro-de 1940, de aconlo'eoma refómla da Lei n!'72.09, de 11 de des, visava, em sua IOdaçio <Xiginal, a extinguir o foro privilegiado da
julho· de 1984".
·
mulher pam as ações de sepol3Ção dos ~ges e a coover.;ilo desta
o projeto do ilustre Dq>utado p:<teade alterar uma disposi- eJll divt'Xcio. e para a amllação de ca:;amento. conforme atnaJmente
ção do Código Penal relativa a condiçlies de concessão de livra- estabele<e o inciso I doart. 100 do C6digo de Processo ClviL
A iniciativa foi fundamentada no pressuposto coustilucional
mento condicional a coudeoados a pena privativa de liberdade.
Conf01me o Código Penal. esse livramento coucficional poderá ser de que homens e mufueres são iguais em direitos e obrigações
concedido. se o condenado for reincidente em crime doloso e se já (c.F. art. 5", I). Tal tese, todavia, não foi acolhida pelo relator da
tiver cumprido mais da metade da pena. O ~jeto em exame pre- mat&-ia, quer sob o aspecto do mérito, que..- sob o aspecto da netende vmcnlar a esta última. oondição t.nnbém os que, emlxra não cessidade de compatibilização do texto da legislação processual
.em causa eom o aludido mandamento da Coustiluiçio.
reincidentes em crimes dolosos, tenham 1'maus antecedentes".
A expressão 11antecedentes" é empregada no mesmo art. 83
Em conseqilêDc:ia, foi ofei<cido substirutivo ao projeto, o
do Código Penal, mas no Inciso I, quando estende aos condenados qual foi acolhido pela Câmara dos Deputados.
que tenham bons antecedentes o diJ:eito à h"berdade condicional
Do exame da matéria

n-

ap6s cumprir um terço da pena. desde que não reincidentes em criAo admitir inicialmente o foro da residêDcia da mulher para
mes dolosos. Parece assim justificável a inclusão de uma .efereuas ações que especifica,' o projetó, já na fozma do substitntivo
cia a "maus antecedentes11 no inciSo II desse artigo.
Essa opinião, contndo, não merece prospetar. Ocone que aprovado, estaria exclumdo ou!Ia opção de fero. No entanto, de·~ antecedentes". sob o nosso ~gime collStitncicoal, têm uma tetmina que o foro da última xesidêocia do casal aplica-se também natureza tadicalmente diverSa de ''maus antecédentes". Que São ao caso. Em se aceitando oomo verdadeira esta }nmissa. estar-se.
bons antecedentes? São ciramstâncias que indiçam ser a pessoa de ia diante de uma contradição interna da DOIDJa, que inicialmente
boa lndole, telaciaoar-se bem com os que a cercam, ser diligeote estabelece que o fero competente é o da residência da mulher.
em seu trab3lho. Essas cim:mstâncias podem-se detemúuar com o admite, ao mesmo tempo, o da última Iesidência do casal.
Além disso, há que se ressaltar a existência da redundâDcia,
SOCOiro do testemunho dos que conhecem a pessoa, bem como das· ·
ao dispor que a IeSidência é a do casal. sob o mesmo teto. Com
suas ptéprias atividades.
"Maus anreceden•es11 9 c:ontudo, não podem ser facümente a devida vênia, se a Iesidência é do casal, não é uecessário qualifideterminados. Coufonne o illciso LVII do art. 5" da Coustituição, cá-la como sendo sob o mesmo teto.
Ademais, repetindo racioáDio já exposto, ainda que se ad"ninguém será coDSidezado culpado a1é o tiâDsito em julgado de
sentença penal eondenatória". Se há sentença penal condenat6ria mitisse como foro competeute o da xesidêocia do casal, este estaria
amerior à que ensejou a atual pena, emão o condeuado é reinci- c<l!DpOtindo com o foro da =idência da mulher, o qual se quer
dente. Se nãO há, o eondeoado não pode ser C<:I!Side<ado cnlpado privilegiar DO texto aprovado pela Câmara dos Depilados.
Em face da =!idade biasileúa, a rwlher ainda experimenta
do que quer que seja que viole o Olllenamento jwídico do País e,
assim. outras acusações que lhe façam- por exemplo, ser um mau dificuldades, entre as quais cabe destacar a de pennanecer com a
guarda dos filhos men<ll<S, consoante os argumeutos expendidos
vizinho ou ter má caladum- Dão são jurldicamente relevantes.
Desta fonna, a expressão ''maus antecedentes" Dão merece Illl análise de mérito do Jrojeto no âmbito da Câmara dos Deputaser empregada emD.OS$O C6digo Penal, uma vez que ou refere-se a dos. Não seria justo, portaDto, adicionar ÔIIIls de natureza procescasos já. cobertos pela reincidência. 011 tefere-se a casos itrelevan-- sual pam a mulber ao elenco de óbioes que normalmente decoJ:rem
tes pam o o<denamento jmfdico, c:ontnriando, po<talllo, a Cousti- da sepaiaÇilo eon}lgal.
Ressalte-se. ainda. que a inconstitucionalidade do preceito
luição, que ptábe a a!tibuiçãD de cnlpa sem que essa seja det=i'
processual em tela não foi Ie<:Onhecida pela jurisprudência exisnada pçr sentença eondenat6ria b:allsitada em julgado.
É nooso pam;er, portanto, pela ineonatiluciooalidade do tente. Aliás, o Superior Tn"bunal de Justiça já se pronunciou sobre
a questão. nos seguintes ter.mos:
propto em estudo.
·

mas
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'O Tribunal Pleno. diante das razões expostas
pelo Relator decide:
8.1 [mnar o ente.ndjmento de que:
a) per força do diapcsto no § 3" de art. 195 da
Constituiçio Federal- que toma sem efeito, em parte, o
permissivo do § 1• do arL 32 da Lei n" 8.666/93 -, a documentação relativa à regolaridade cem a Seguridade
Social, prevista no inciso IV do arL 29 da Lei ri'
8.666'93 e, mais discrimidamente, no arL 27-a da Lei ri'
8036/90, no arL 47-1-a da Lei ri' 8212/91, no arL 2A da
IN ri' 93/93-SRF e no item 4-I-a da Otdem de Serviço
INSSIDAR ri' 052/92 é de exigência obriga16ria nas licitações públicas, ainda que na modalidade convite, para
cootratação de obras, serviços ou fomecimento, e mesmo que se trate de fomecimeuto para pronta entrega;
b) a obrigatoriedade de apreselllação da docu-

AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DE
FORO
Mesmo se coosider.mdo não revogado pelas normascomtituciouais- CF,art. S. e 226, § SQ, o privilégio
de foro em favcr da mulher- CPC art. 100, I, ainda assim competente o faro do local de residência da ré, na
demanda promovida pelo marido.
(Decisão unânime da Turma- DJ- 23-11-92- p.
21832)

Nesse mesmo sentido, a referida Corte decidiu CODfonne se
segue:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA, FORO DE
RESIDÊNCIA DA MULHER. PREVENÇÃO
1.
o foro da residência da mulher para a
ação de sepomçio do casal e de busca e apreensão di, fi.
lhos menores, por não afetar a lei que assim dispõe a
igualdade eD!Ie os cônjlges estabelecida na Çonstituição..
2.. Citado ein primeim lugar o varão,· determina-se
a compet&lcia per~.
(Decisão unânime da Turma - DJ 28-3-94 - p.

Prevalece

mentação referida na alínea "a" acima é aplicável igual-

6287)

· · A citadajurisprud&cia afasta, portanto, a hipótese de que a
Constituição de 1988 teria revogado a IIOiliia estabelecida no arL
100, I, do Código de Processo CiviL

m- Conclusão
Tendo em CODSideraçio que a Justiça tem aplicado às ações
de divórcio o preceito procesSW!l estabelecido no arL 100, do
Código de Processo Civil e, ainda, levando em conta as razões de
mérito e de direito já expostas anterionnente, concluimos pela inconveniência de se aprovar a iniciativa da Câmara dos Deputados.
A rigcr, as alterações propostas não inovam juridicamente a questão e por este mo~o não merecem receber a acolhida desta Casa..
Assim sendo, opinamos pela rejeiçio do Projeto de Lei da
Câmara ri' 38, de 1995, consoante as evidências trazidas à colaçio.
Sala da Comissão, 2 de agosto de 1995.- Iris Rezende,
Presidente- Roberto Freire- Relator- Romeu Twna- Esperi·
dlão Amio - Lúcio Akântara - Francdino Pereira - José lg·

r.

ná<io -Jefferson Péres- Bernardo Cabral- José Bianco -Sebastião Rocba -'Carlos Patru<iuio -Ademir Andrade.·

PARECERN•472,DE 1!195

Da Comissão de Coostitulçiio, Justiça e Cidadania, sob., Divenos ri' 12, de 1995, que se refere à "Ded·
são ri' 705194 - TCU- Pleoário (TC-020.032193-5), nos
autos da "'Presentação eontra Irregularidade na ap&cação da Lei ri' 8.666/93.'
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mente aos casos de contràtaçio de obta, serviço ou for. necimento cem diapensa oo inexigibilidade de licitação
ex vi do disposto no§ 3"deart.195 daCF,citadc;
c) nas tomadas de preços, de mesmo modo que
nas cooccrréncias para cootrafaçio de obra, setViço ou
fornecimento de bens, deve ser exigida obrigatoriamente
também a comprovaçio de que trata o inciso m de art.
29 da Lei ri' 8666193 a par daquela a que se refere o inciso !V de mesmo diaposto legal;
d) ncs contratos de exerução continuada oo parcelada. a cada pagamento efetivado pela administração
contratmte, há que existir a piévia Verificação da regularidade da cootra!ada cem o sistema da seguridade sccial,
sob pena de violação do diapcsto no § 3" do art. 195 da

lei Maior;
8.2 remeter cópia desta Decisão, bem assim do
RelatóriO e Voto que o fundamentam:
a) ao ÓQlâÕ Central do Sistema de Conb:ole Interno do Poder Exeçutivo para orientação às CJSETs e respec:tivos 6Igãos e· entidades jurisdicionados, bem assim
aos Órgãos de Conb:ole Intemo dos Poderes Judiciário e
Legislativo, igualmente para orientação dos respectivas •
órgãos e entidades jurisdici0ll3dos.''
Recebido o expediente da Certe de Contas, a Senhora Diretora do Conttole Intemo encaminhoo cópia de tal decisão ac Se-

nhor Diretor-Gerai. recomendando fosse transmitida às unidades
orgaDizacionais de Seoado diretamente envolvidas em l'l"""'fimentos licitatórios, para <:ODhecimeuto e adcçio.
Antes, pcrém. de acatar a sugestão, entendeu a aotoridade
administrativa de ouvir, preliminarmente, a ilustmda ConsultoriaGeml da Casa (hoje 2\dvocacia do Senado), que teiminou por sugerir ~e esta Comissão fosse cientifteada a respeito da matéria.

É o relatório
·
As regras JlOIDl3.tivas sobre as quais incidiu o dedsum da
• Relator: Seoador Roi>Ono R;,.p.ião
Corte de Cont.as Federal são as segointes:
No anexo expediente, o Senhor DiretOI:'-Geral desta Casa
O § 3" do arL 195 da Constituiçio Federal estabelece:
encaminha a esta Comissão, pua conhecimentO. côfilli de decisão
do Tribunal de Contas da União, a respeito da aplicação da Lei ri'
"Art. 195 _............- -..··-·----·-··-··-··-··-·§ 3" A pessoa juridica em débito com o sistema
8.666, de 1993, que disciplina as licitações e coDiratos administrade
seguridade
social. como estabelecido em !e~ Dão potivos. Esta lei não somente Se aplica a todas as unidades políticas,
deni coDiratar com o poder público nem dele receber becomo norma geral, mas também a todos os Poderes da República,
nef'J.Cios ou incentivos riSCais ou creditícios."
como lei federal. ex vi do dispost.:l nos. arts. 23, inciso
e
37. inciso XXI. da Lei Maior.
A Lei ri' 8.036, de 1990 (que dispõe sobre oFGTS) e a Lei

xxvn.

A decisão do Tnõunal de Ccm.tas

que a seguir são transcritos:

eStá vazada

nos termos

ri' 8.212, de 1991 (que dispõe sobre a organi,.ção da seguridade
sOcial) estatuem a obrigatoriedade da apresentação do Certificado
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de Regularidade do FGfS para habilitação nas licitações píblicas,
e da prova da inexistência de débito relativo às oonttibuições socjajs na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivos fiscal ou creditício por ele concedido.
Por sua vez, a Lei ri' 8.666; de 1993 (Lei das Licitações),

Agosto de 1995

para que esta CaSii adote provldêúdas que entemler
neeessárias".
Relator: Senador Roberto Freire

O Senhor Presidente do Tn"bunal Regional Eleitoral do Es'pirilo Santo, Desembargador Ewerly Gtaudl Ribeiro. Mcaminbru
estabelece: .
a esta casa, mediante o Ofício ri' 831, de 18 de novembro de
"Art. 29. A documentação relativa à reguJilidade 1994, expediente protocolizado naquele Tnõuual pelo Sr. 1oJo
c.rlcJs Klein para que o Cong=so adote as providências que julf"lSCal. conforme o caso, constituirá em:
m - prova de regularidade para com a F.;,..,da gar necessárias em relação à matéria nele tratada.
· .No referido expedieDie, alega-se que nmitos candidatos
Fedem!, Estadual e Municipal do domicllio ou sede do
eleitos 1&n vida pres=sa não I<COIDendável para quem se habilita
licitante: ou outm equivalente, na fonna da lei.
IV - prova de regnlaridade relativa à seguridade a representar o povo. O fato de o Tribunal registrar candidallmiS
social, demonstnndo silllaÇão regular no cumprimento sem certos ~isitos cria situações indesejáveis e, por isso,
sugere o autor da n:lls$iva o estudo relativo à eventual exigência.
dos en=gos sociais instituidos por lei.
Art. 32 -·-··-------·---·--·---- com vistas aos próximos pleitos, da adoção das seguintes medidas
§ 1•. A documentação de que tratam os ilrts. 28 a para o registro de candidaturas:
31 desta Lei poder.i ser dispensada. no todo ou em parte,
"a) apresentação de certidões negativas de ações
nos ~ de ·convite.. coocurso, fornecimento de bens
civeis e criminais;
para pronta entregá. e leilão."
·
b) certidão negativa de títUlos protestados;
c) dec1amçãó de qualquer estabelecimento bancáNote-se que se trata de coof1i1o aparente de nOIIDaS. A aprerio de que o titular não tem conta encetrada em Bancos e
sentação da documentação comprobat6ria de regularidade com. a
não ÍlgUla no SPC;
segtizjdade social, quer para participar de procedimentos licitaoód) no caso de ex-prefeitos, prova do Tril>mal de
rios, quer_~ contiatar com o poder públi<:o, é exigência basilar.
que não há contas pendentes de aprovação no TC."
Apenas a Lei das Licitações(§ 1•, art. 32) previu a possibilidade
de se alem!ar, em maior ou menor intensidade, o gran de foanaliSobre o assunto, cabe lembrar que tiamita nesta casa o Prodade ou de exigências em modalidades de licitações mais simples,
de meJJOl" w!to, de maior celeridade, como é o C<mvite. S6 para jeto de Lei do Senado ri' 33, de 1995, de autoria do nobre Senador
xelembru; existem também tipos de licitações de grande vull.o e eedro Simon, que aaescetlla paiâgrafos ao art. 20 de Lei~ 5.682,
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). O
complexidade, que sl!o as COIICOIISncias e as tomadas de preços.
Ocone que o Tribunal de Cantas da União,. no exercício de referido artigo trata do estatuto e do progruna para a constituição
sua oompeténcia ta>Stitucioual decomm!e dos arts. 71 e seguintes dos partidos politicas, e o acréscimo pi«endido pela proposição
do Texto Fundamental, e, ainda, oo usà das atribuições que lhe visa a estabelecer que "o estatuto poderá prever a possibilidade de
eonfere a sua Lei Oiginica (Lei ri' 4.4l!3/92). entendeu que a Ad- impugnação de dndidabna a cargo eletivo majaritáóo, por parte
minisltação Pública deve exigir a apresentação da documentação de qualquer filiado ao paitido, mediante represeutação limdamenrelativa à xegularidade com a seguridade social. "ainda que na mo- tada, onde se apontem os motivos capazes de tomar o int......,do
dalidade de convite. e. mesmo que se trate de fomec:imento para incompalÍVel com a bQmà; a dignidade e o decoro do caxgo, ru
ainda em razão de prática de ato de improbidade adminjstmtiva".
pronta entrega11•
Cmnos que o citado Projeto já _..,.ta uma tentativa de
Pela decisão da Corte de Contas a obrigatoriedade se estende igualmente aos casoS de cnntrntação de ~. serviços ou for- moralização da vida pública.
Quanto às demais exigências sugeridas no expediente em
necimento com <\ispensa ou inexigibilidade de lieitação. ·
·
Portanto, o administrador públi<:o deve seguir a orieatação exame, nos parecem pruco. consistentes para comprovar a f<Obido Tribunal de Contas, que se coaduna com o preceito inscrito no dade do candidato. A propósito, relatei recentemente rutto Projclo
art. 195, § 3", da nossa Lei Fundamental. Aliás, assim já o fez o de Lei do Senado, de ri' 63, de 1995, também da 1avm do eminente
Senador Pedro Simon, propondo a revisão obrigatória da declamSenhor Secretário Federal de Controlo Inteino do Poder Exeoutivo ção de imposto de renda dos candidawo eleitos e a queln do sigi(doe. de fls. 13). Assint também deveião proceder os ~s competentes do Senado Federal, porque a jurisdição daquela Egrégia lo ban<;irio, o que ensejará uma averiguação mull.o mais ampla e
eficaz sobre a vida dos detelllores de cargos cletivos, pois a simCorte de Contas abrange os Tres Podem da UDião
Sala das Comissões 2 de agosto de 1995. - Íris R....,de, ples CODSOataçio de qúe o candidato teve sua oonta encerrada ou tíPresidente- Roberto Requlão,.Relalor- Francellno Pereira- bllo proteStado, não intplica necessariamente a improbidade do
Lúcio Aléântara- Esperidião Amiu- José Ignácio -Jefferson candida.ro, uma vez que poded ter sido ocasionado por dif!Culda.
,.,.
.
.
Péres- Carlos Patrocínio -Romeu Tuma -Sel>...tião Rocha- des fintmceiras evenmais.
Quanto às duas exig&.cias restunes, ou seja; "apresentação
José B!auro - Bernardo Cabral- José Fogaça - Ademir Au·
de certidio negativa de ações cíveis e criminais". e "no caso de exdrade.
prefell.os, prova do Tn"búual"de <jue"não liá' Contas pendentes no
TC, =mos jti satisfúaiamente abrangidas pelo art. 1• da Lei
PARECERN"473,DE 1995
Complementar ri' 64, de 18 de maio de 1990, a chamada Lei de
Da Comlssiio de Constitu.lção, Justiça e CidaInelegll>ilidade. que estabelece também outras exigências com o
dania, ao Div• .,.25,de 1995,(0& ri'831, de 18-11-94, mesmo propósito de garantira integridade do mandato:
na origem), do "Sr. Dosembargador Ewerly Grandl
Ribeiro, Presidente do TREIES, encaminhando ao
"Art.. 1a São iDelegíveis:
Seaado Federal cópia do expediente protooolizado
I- para qualquer cargo:
.
.
naquele egr<gio Tribunal pelo'Sr. João Carlos Klein,
a)-------·----~-·-...:..._.:_.:.~-..-~-
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b) - - - - - - - - - · - - - - - - · - - ·

e)~---..:__.,..: __ .. ______~-·-·-

d) os que tenham conlia sua pessoa rep=entação
julgada procodeute pela Justiça Eleitoal, transitada em
julgado, em processo de aJlUl'liÇio de. aruso do 'poder
eccnêmico oo politico, para a eleição na qual COI1COII'ODl
oo tenham sido diplomados, bem como par.o as que se
realizam:nnos3 (!rês) anos seguintes;
•·
e) os que forem cmdenados criminalmente•. t:oln
senteDÇa traDsilada em julgado, pela pn\lica de· crimes
cooJra a eamomia popular, a fé plblica. a admi.nistnlção
p\blica,o pelrim&io p\blico, o mercado fl113l1Cdro,
pelo tdÍICO de entorpecentes e por crimes eleitmais,
pelo priZD de 3 (!rês) anos, após o aDDprimento de

pena;

.

.

f) · - - - - - - - - -..- - - - - - 1) os que tivemn soas contas telativas ao exercício de aqos !"' funções p\blicas rejeitadas por i=gularidade insm:l!vel e por decisão i=cOirlVel do 6Igio

~elator; ~or Aa"'!Jh: A.-ltdt'ad~.

.. · Rdatórlu · .. · '

Comissão

Encootm-se em .;..,., nesta
projeto de lei encaminbado ao coogresso em 1985 pelo Podtr Executivo, can o objetivo
de revogar dispositivos legai& ~os a = à insulncia ministerial, e m - afeta a cooselhosde fi'l""lizaçãoprofissiaoal.
. . Tal revogação se faz """""""" coafOlDlO esclarece o elllio
Miilislro do Trabalho em exposição de motivos ao Piesidente da
Replblica, pois "embota <> sistema das enlidades incumbidas da
fJSCOiinção do·exercicio. da profissão .seja.OOilStituido, via de regm. de duas instâncias, algumas leis atribulram ao Ministério do
Tmbalbo a~ de tem:ira alçada par.o jllgar recuiSOS de asSUiltos alinenles à área especifica desses ótgios".
· · Os dispositivos legai& que se pretende revogar por meio di'
proposição em exame fazem parte de IlOID1l!S de rogu)amentação
de atividades profissiol!ais e instituem o Ministério do TrnbaJI>o
C<lii10 instâ!lcia recursa1 def'mitiva das decisões dos respectivos
Conselhos Fedelais 011 de seus presidentes..·
EDiende o Poder Executivq, com muito acerto, que tais normas acabam par aiar distinções de t:ralameDio eutre prof!SSion ais
de diveiSAS atividades, ~ deresirillgira auton<mia dos cole8:ia·
dos em IaZão da posstbilidade de recmsos à instâ!lcia ministe.rial
impoodo ao Ministério o reexame de ass1IIl!ó que já ~ . ~
sido esgctado par ocasião de sua aptecJOçaO pelo colegiado ml ru-

competente, salvo se a questio houver sido ou estiver
sendo subii!tlida à apreciação do Poder Judiciário, para
as eleições qu0 se tea!izm:emnos S (ciuco) anos seguintes, CODiados a partir da data da decisio;
h) os detentores de aqos DA administração p\blica clima, indm:ta oo fundacional. que beoef!ciarem a
si ou a t=iros, pelo aruso do poder ecooômico oo po- mo da alividade.
litico apumdo em processo, com seDiença transitada em
julgado. para as eleições que se realizarem nos 3 (!rês)
&DOS seguintes ao !&mino do D!lllldato ou do período de
..

sua permanência no cargo."
Esses dispositivos. a nosso ver, são suficieDtemeDie abrangentes, e. p<rlaDIO. úteis na oosca de maior mo<alização da vida
plblica. A citada lei, a pxÓplisi!o, regulamenta o § 9" do art. 14 da
Conslillliçio, que assim Wspõe:
.
''A:tt.l4. - - - - - - - - - - - - - - -

§ 9" Lei complementar estabelecerá outros casos
de ine1egibilidade e os pruDS de sua cessa~ a fim de
proteger a noimaJi4ade e legitimidade_das eleições contia a influ&lcia do poder econêmioo ou aruso de exercicio de fimçio. CIIQ!O ou emprego na administraçio dfreta
00 :indÍicta."

Não vemos, assim, necessidade de que as Sllgestões contidas 00 oficio • esta Casa enviado sejam objeto de apresentação de
projeto de !e~ por já estaiemjá abrangidas peJa citada lei comple-

Voto do Relaror

O projeto de lei em exame encontm amparo 110 art. 61, § 1•
alinea e. da Constituição Federal. que ambui ao fuside!lle da. Rep\bliea competência privativa para a iDiciativa das leis que áisponham sobre as atriooições dos Ministérios.
A proposição aleilde plenamente aos t<quisitos de jiD idicidade e boa t6cnica legislativa e seu mérito está amplame!lte •::aracterizado na exposição de. ~os yrrinisterlal que encamiDh~ ~
assuDto ao Preside!lle da República, delllO!ISti3Ildo tratar-se de wciativa justa e oonveniente. SUa aprovação fará oom que passem a
ser definitivas as decisões de úhima instância 110 ámbito &os con- •
selhos de fiscalização prof!SSioual de fisioterapeutas, tenpeutas
ocupaciO!lais. IlUtriciooistas,_bi6logos. biomédicos e fOilO<mdiólogos. dispensando a esses profissionais o mesmo ttatamentc' estabe-lecido para as demais profissões regulamentadas.

Deste modo, voto favmavelmente à aprovação do PLC ri'
60/91, pois, como já foi dito, atende aos ~-de ccostit!lcionalidade. jwidicidade, boa técnica legislativa e mmto.
Sala da ComisSão, 2 de agosto de 1995.- Jrls ll:ezeudeEsse ~o pare=.
.
.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 1995. - Ids Rumde, fuside!lle - Ademir Andrade - Relator - Romeu Tmua - Jef.
Presiden'-" - SCilAdor Roberto Frm, Relatcr- Lúcio Alcântara ferson Péres - Bemardo Cabral - Esperidião Amlu - Sebas-

mentar.

.

- Romer· Tuina - tido Alvares - Jefferson Péres -llemardo tião Rocha - Carlos Patrocinlo - J~ Blanc:o -José lgnádo Cabral - Esperidião Amlu -José Bianco - José Jgnádô - Se- Lúcio Alointara- Fnmc:elino Pereira.
bostião Rocha- Ademir J\Ddrade -_Ca,rlos Pa~ :- Fnmc:dlu<> Pereira. . .
. . . .. _.
..•
.
PARECER N" 475, DE 1995

..

~

.... - ... -, . ' -. .
'

~

~

.

. iAREéER.rio474,DE 19!15

Da Comissão de Canstituiçio7 Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei da Câmam ri' 60, de 1991 (~
6.700-B, 'de !985, nà Casa de erigem), que "revoga as
disposições que ml:nCiànà, relativas a recursos a Íllstâllcia :ministerial".
. •-

Da Comissão de Coostitniçíio, Justiça e Cidadania, ao Projeto de Lei da Cámara n" 85, de 1993
(n" 2.303-C, de 1991, ua Casa de otigem), que "Dá
nova redação ao art. 825 da Couso6daçlio das Leis
do Trabalho•.
Relator: Senador Bernardo Cabral
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Em relação aos aspectos jurldicos da proposição ideotilicamos uma incompatibilidade entre a redação proposta para o all'lut
O presente 'projeto de lei objetiva alteiar o art. 825 da Con· do art. 825 do projeto e o art. 849 da CLTem viga:.
si>lidação das Leis &;> Trab~o (aprovada pelo Deaeto-Lei ri'
O art. 849 da CLT estabeleoe, ver bis
5 .452. de 1• de maio de 1943), que trata do comparecimento de
"Art. 849. A audiência de, julgamento ser.l cont•·
às alJdiênc:ias tealiZadàs perimte as JUDtas de Conci·
nua; mas se não for possível, por :motivo de força mai01·.
lliáção e Julgametito '- JCJ, da Juilnç'a do'Tiaballío., '
concluí-la no mesmo dia. o juiz oo presidente marcará. a
,,
, O autor da J?ropôsição na CaSá de origem, Deputado Carlos
sua continuação para a primeim de<impedida, indeAlberto Campista, justifica as modificações propostas oom base
pendentemente de~~ ~tifi~.~~
nos seguintes argumentos:
Como se depreende do dispositivo ein tela, inexiste banno''Conforme estabelece o art. 114 da Coostituição
Fedet>l, a Justiça do Trabalho tem como função conci· uila entre o art. 849 da CLT e a nova redação proposta para o c:aliar e julgar cooflitos individuais e coletivos Olltte traba· put do art. 825 do projeto, pois, na Justiça do Tmbalbo, a audiên1badozes e empregadores. bem como ouii3S COIIIIOVér· cia é una, não se subdividindo em audiência inauguml e audiência
sias oriundas da relação de trabalho, aléru de lliÍgiqs de de inslnlção e julgamento. Os atos prooes;uais devem ser realizl.
dos todos eles no mesmo dia, exoeto po< motivo de foxça maior,
origem no cumprimento de suas proprias sentençaS.
Oc<xre· poréru, gue, em virtude da gmve crise quando, enliio, devetão ter prosseguimento na primeiill pauta de'
a~nv~ pelo. Pais, um número cada .véz maior de simpedida,
Eduardo Gabriel Saad, na obra CLT Comentada, ao discor·
processos vêm sendo ajuizados per:mte a Justiça do Tm·
balho. Desmrte, as Juntas de Conciliação e Julgamento, rer sobre o art. 849, observa: ,
em face do acúmolo de ações, de falta de juízes e de
,"0 art. 849 é prova insofismável do respeito da
funcionários, vêmretatdando a solução das reclamações.
CLT pelo princípio da concentração processual. que
gerando, com isso, evidente illstabilidade na sociedade.
vem na esteira do princípio da otalidade. Objetiva-se a
Ademais, tendo em vista o caráter eminentemente
pteservaçio da memória do juiz em relação aos fatos e
social do Direito do Tmbalho, tema-se patéllte que os
incidentes apreciados uos autos, o que lhe perm;tirá de;
processos 1Iabalhistas devem obsexvar o priDclpio da cecidir com mais segura:nça. sem fugir ã verdade fática. E
leridade, indispensável à distribuição da justiça, sem.
certo que, no processo comum. é desejável que se procuevidentemente, cen:ear o direito de ampla defesa das
re objetivo auálogo. Contudo. no preoesso 1Iabalhista
partes litigantes (art. 5", LV, da Constituição Fedeial)'~
tem ele uma dimensão social que ninguém pode desprezar. Tem a audiência de instrução que ser cumprida inteA nova redação dada ao - o t do art. 825 da CLT estabelegralmente num mesmo dia."
ce que as ptoVas setão obrigatoriamente ptodu'Zidas na audiência
inaugural, sendo responsabilidade das partes c.:mduzir suas testeJuridicamew.e. portaDto, é n~o sanar a incompatibili·
munhas para prestarem depoimento.
dade, optando-se pela sistemática ~""~!""" pelo projeto de lei, ou
O§ 1• daredaçãoproposta para o art. 825 prevê que quau· pela COliSignada no art. 849 da CLT. E importante frisar que, emdo as panes pretenderem a notifleaÇão das testemunhas, deverão bOia no~. l~gal imponh.a audiência Una, ela não tem sido obapreseillar rol quinze dias antes da audiência, soJb pena de preclusão serv• ' " .m••ca.
.
. .
do direito de xcquerer a intimação ou a Ilctif'k~io das testemunhas
.~ur :\Oiasc:aro do Nasc::tmento, no seu Curso de DíreltO
O § 2S! possibilita que as ~ diligem..iem sobre a eventual Proc ;u.. · .. rabalbo, observa:
devolução de notificação de testemunhas, requerendo, no prazo de
''O pro;esso trabalhista procura conduzir~se secinco dias, o que: for conveniente.
.
gundo a ma.iO': concentração possível No entanto, como
E, por último, o parágrafo 3" incapora a redação do par.í·
a experiência é mais forte que o conceito, a conoenlil!·
grafo único do art. 825 da CLT em vigor, orJ.Cle se indicam as peção não poc:!e ser observada nas grandes cidades, com o
nal;da.des aplicáveis às testemtmh.as que., à-pesar de notificadas,
número de ,processos trabalhistas que as juntas têm que
deixem.de comparecer à audiência.
.
resolver. On Juízes são levados, pelas circunstâncias. à
Ao projeto de lei. no Jr.l70 regimental. não foram apresendesconcentr.1ção dos atos. subdividindo a audiência em
tadas emendas.
duas, três ou até mais, segundo as peculiaridades de
É o relatório.
cada caso é·a L dimensão da sua paUla diária de trabalho."

1-Rdaiório

'""'<mllllhas

!

~

. _

fi-Admissibilidade
.. _
. .·

Como bem identifica o eminente professor Am1.uri Mascaro
do Nascimento, a llOII!la processual tiabalbista tomou-se inexequí.

.

vel.dadooacúnmlode processosemtramitaçãooaJustiça.doTra·

A Comissão de Coi!Stltutçao, JusliÇ> • e CidadauSa oompe' re, t 'alho, em especial nos 1II"'ldes centros urbanos.
DOS temJos do inciso I e item 4 do inc~, n do art. 101 do R:egiA unicidade da, audiência consignada DO art. 849 da CLT
mento Jutemo do Senado Federal, pronunciar-se so1m: os aspectos não tem sido pmttcada 1>elos juízes ou presidentes de Juutas que,
constitucionais. jurídico e regimeDlal do projeto de lei em ex~ ame. em virtude do acú.mulo de proce$SOS. acabaram por instituir rito
Tn.tando-se de peoposição que versa som direito pl'OCOS- pxóprio para o julgamento das reclamações. tomando obsoleta a
suai do 1Iabalho, está caracterizada a compelência legislativa pri· norma prooessuai1Iabalhista vigorante desde 1943. O costume e a
vativa da União (art. 22, I da CF). Em Ielação à iniciativa da maté- realidade 'tomaram a impeiatividade desse dispositivo uma facul·
ria. a competência parlamentar está respaldada no caput do •ut. 61 dade, que pode ou não ser cumprida.
da CF. Não. contr.IIiaudo outros dispositivos oo princípios e<lus!Í·
Neste conteXto preferimos encampar a tese trazida à disoustucionais,nadabá a objetar quanto à sua coustitucionalidade.
são pelo Projeto de Lei da Câmara ri' 85, de 1993, pennitindo-nos,
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·conbldo, sugerir as modifJCaÇÕes e adaJ'aÇ&s necessárias à per- pronogação da aDdi&cia seja consignada em ata e; 110 segundo
feita integração das regras processuais aplicáveis ao prcicesso tra~ prêve-se prazo limite para essa pronogação, que não podeiá ser
superior a trinta. dias. Persistindo a obstrução da panta mdinária,
balbista.
Em primeiro lugar, optamos por suprimir a expiOSSão iuan- será aborta pauta exttacadinária para a caotinuação do julgamento.
Entendemos que ...., modifiCaÇÕeS servitão para agilizar o
gural, CO!ltida no caput do art. 825, pois a coocenlração processual no processo do trabalho é objetivo que deve ser perseguido. moroso piOceSSO trab•lbisto, que ainda mantém regras datadas de
Mantida tal expressão. acabariamos por =lidar a prorrogação 1943. A innoc!.Jção de novo sistemática processual é reclamada
das audiências com a conseqüente protelação dos julgamentos.
por todos os Segmentos viDrulados à Justiça do Tl3halbo que,
Assim, fica sanada a incompatibilidade-existente enfre a ;.. sendo uma jlstiça esp,.;o!ivda, .deve proonlll' ccnespcnder
àqueles que nela boscam soluções tápidas e. adequadas. pera as
dação proposta para o·art. 825 eo art. 849 da CLT em vigor•
queatões apiCSODtadas
Aniíllse do Mérito
Nesse semido,
pela . aprovação do Projeto de Lei
Segnndo o autor, o objetivo do presente projeto de lei é pro- da Câmara ri' 85, de 1993. na forma do su~itutivo que oferecep<m::ionat celeridade ao processo na Justiça do Tmbalbo. Se a in- mos em seguida.
§ 30 As testemun!las que, apesar de notificadas,
tenção é es1a. aproveitamos a oportunidade para propor medidas
não wmpaLec:etem à audi&.Jcia sem mctivo justificado,
que venham <om>borm'com agilizlção da solnçio dos conflitos
f!calio sujeitas a conduçio coexcitiva, além das penaliindividuais do trabalho.
dades previstas no art. 730dessa Consolidação."
. Nesse sentido "P'"'opo"""!""'-""' no mt. 841, da CLT, altezação.do
, prazo ·de defesa do ri-dam!ldo. que passa a ser de quinze dias a
Art, 841. Recebida e protocolada a reclamação, o
c""'l"' da notificação da reclamação. A adoçio dessa medida posescrivão ou Chek de secretaria, dentro de quarenta e oito
~ :ibilit:ani que o contiáditório se estabeleça antes de inciar a audíênhOlllS,
segunda via da petição,
do termo,
c ia de julgameoto, proporciODalldo melhores coodições para o julao reclamado, nctificando-o, ao mesmÍJ tempo. para prog 3!lÍe)lto da reclamação.
duzir a sua defesa no prazo de CjiiÚl2e dias e cotnpaiOOer à
A1llalmente a defesa somente é feita na data da andiência de
audiêocia de julgalliCOllo, que será a primeD:a desinq< lida
ju 4l"menio, havendo quase semp10 necessidade de prorrogação
para que o reclanante se prommcie sob:e a contestação e dos do§
§
cwnentos trazidos aos autos pelo reclamo.

m-

op-

a

..,-...·a

ou

!•--------·------·------__
2"--------·-------.:,__,:.

No art. 845,.da CLT acrescentamos disposição a funde gaArt, 845. O ""'!amante e o reclamado compareceranl '.ir coerência lógica com os arts. 825 e 841 do substitutivo que rio à audiência acompanhados das suas testeiiiilllhas,
esta mos ap10senlando. Nele referimos que as leStenninbas compadesde que requeridas na :reclamação ou na defesa, obserrece .rio à audiêocia na fonna do disposto no mt. 825 do snbstitutivado o disposto no art. 825 desta Coosolidação.
vo e: suprimimos a expressão demais provas, já que estas devem
acm: npanhar a defesa ou a reclama.çio ou devem nela serem re-EMENDA N" 1-CCJ
quer idas comp é o c;150 das pericias e diligêocias.
(Substiblúvo do Relator
O art. 846 da CLT foi adaptado para se compatibilzai com a
ao Projeto de Lei da Câmara ri' 85, de 1993)
redal;ão dada ao art. 825 do substimtivo onde está. piCvisto que a
defes a será aduzida no prazo de quinze dias a CO!ltar da notifwaçio
"Dá nova r«Ja9io aos arts. 825, 841, 845, 846,
do reclamado, como ocorre no processo civil ordinário.
847,848e849da Consolidação das Leis do 1iab8Iho.• •
Em nosso substiru.tivo actescentamos tiês parágrafos ao art..
846.1 <o primeiro regulamos ·o prazÕ de vistas para o n>elamante se
o Congresso Nacional decreta:
pronm1eiar sobre a defesa e os documentos~ pelo :redamaArt. !•Os mts, 825, 841,845, 846, 847,848 e 849 da Condo; no segundo autoriza-se o juiz ou piOSidente a definir a produ- solidação das Leis do Tl3balbo, aprovado pelo Decreto-Lei ri' 5.452,
ção antecipada de prova pericial e, DO terceiro incluímos regra de 1• de maio de 1943, passam a vigOI3l' com a seguinte redação:
contida no lllt. 330 do C6digo de Processo, Civil, que disp& sobie
o julgm nento antecipado da lide, fazendo evidentemente, as adap"Art. 825. As provas seria obrigatoriamente protações n ecessórias.
·
duzidas na audiência, sendo responsabilidade das partes
Não faz sentido realizar instrução piO<eSSUal quando a lllllconduzir as suas resrernnnhas pua ptestarem depoimento.
tma for eminentemente de direito, ou tratar de conlrovérsias jun·
§ 1•'Pretendendo a notificação das testemnobas,
dkao já pacificadas pela jurisprudêocia do Tribunal Superior do
as partes deverão apresentar os respectivos xóis até 15
T!Obalbo ou do Supremo Tribun:al Federal, oo quando "'ferir-se a
(quinze) dias antes da audiêm:ia. sob pena de preclusão
caso< já objeto de reiterndas decisões proferidas pelo juiz ou junta
do direito de requerer a intimação ou a notifiCação das
de Coocilh.ção e Julgamento.
testemullhas.
. No parágruo 2" do art. 847 da CLT, que trata da cláusula
§ 2° As pmtes deveriio diligenciar sobre eventual
penal' aplic-ável aos acordos judiciais, substimímos a expressão podevolução de notificação das testemunhas arroladas, rederá por deverá visando revestir o accxdo trabalhista de todas as
querendo o que for conveoiente, no prazo de 5 (cinco)
gar.mtias.
dias a contar da devolução, sob pena de serem responsabiliza.das pela presença das mesmas na audiência.
No caput do mt. 848 da CLT mudamos a expiOSSão vogal
Art. 846. No prazo de quinze dias contados da
para juiz dasoista em atenção a nova denominação introduzida
notifJOBção da reclamação, o reclamado deverá aduzir
pelo art. 116 da Coostituiç!o FederaL
O art. 849 do texto consolidado também ganhou dois novos
sua defesa e requerer as provas que dasejar produzir em
parágral'os. No primeiro exige-se que a força maior ensejadora da
audiência.
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§ 1• Após a defesa, será aberta vista ao reclamante, para, no ptUO de sete dias, requerer as provas que
desc;jar produzir em audiência e se pronunciar sobte os
doo•mentos juntados pelo reclamado..
§ 2• Expúado o pmzo menciooaào n<i parágmfo
antocior e havendo requerimento de prova pericial, os
autos irão conclusos ao juiz ou presidente, que poderá
deferi~las imedjatamente,

"Art. 1• O art. 745 do Código de Processo Civil
passa a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo
único:
"Art. 745~ - - - - - - - - - - - - - - - Parágrafo único. Os embalgos previstos neste artigo não terão efeito suspensivo quando a. execuçio se
fundar em crédito que tenha sido comprovado por contrato escrito (art. 585, inciso V) e que decorra de algum·
encargo, oondomiiial ou tributário, vinculado ao aluguel

amecipando a fonnação de

prova a ser apresentada na audi!ncia de julgamento.
§ 3" O juiz ou presidente, independentemente de
requerimento, conbecerá do pedido e o juiz oo a Junta
profe:riiá obrigatoriamente decisão quando:

deimóvelurbano."
·
·
O Depotado N"tlson Gibson. autor do projeto de
·lel sob eXame. foanulou a seguinte justificação à sua

ptOposiçãó: ..

I -a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de prodnzir peova em audiência;
·
TI- oconer à revélia;
ID-o Tribunal Superior do Trabalho oo o Supremo Tribunal F.edeml tiverem pacificado, aiiaVés de jurisprudêDCia:; enleUdimento sobte a lide; •.
IV- reitemda a imutabilidarle de suas decisõesArt- 847. Iniciada a audiência, o juiz ou presidente propotá a oonciliação.
§ 1• Se hoover aCOJdo, lavrar-se-à tenno, assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignanilo-se o
'pmzo e demais condições para o seu annprimento,
§ 2i' Entie as rondições a que se refere o p.Iágrafo antetioc, deverá ser estabelecida a de ficar a pa:rte que
não CUIX1p1'Ír o
obrigada a satisfi~= integralmente o pedido ou pagar uma indenização convenciooada.
sem prejuízo do rumprimento do acordo.
Art. 848. Não havendo acordo, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente ex olliclo ou a
requerimento de qualquer juiz classista, interrogar os Iiligantes.

"A propOsição visa permitir ao devedor recorrer
às instâncias judiçiàrias superiores, riada a opor. Mas;
desde que - antes -1 pague o que deve. Mesmo pmque
uma cOisa 6 o loeador deixar de =ber o alugue~ m.;
outra é Dão .er· reembolsado de' pagamentos aos quais
· está obrigadóante ó Síndico do'cOndominio (e que afinal
revertem em beneficio do locatórió relapso) e ante as au-

toridades públicas.li

·O

Art. 2• Esta Lei entra em vjgor na data de sna publicação.
Art. 3" Revogam-se as <lisposições em contrário.
Sala da Comissão, 2 de agosto de 1995. - !ris Rezeode,
Presidente - Bernardo Cabral. Relator - Elclo Alvares - Ademlr Andrade - Francelino Pereira - José Binnco - Sebastião

Rocha- Lúcio Alcantara- Esperidião Amin- Jelf<l':IJOn Peres
-Romeu Tum a -José.Ignádo ":""Carlos Patrocínio.

.

.

.

.

.

"Quanto ao mérito, que a esta Comissão cabe
cqreciar. não .vejo. nenhum óbice ~tiblcional.qoe ini-.
ba a tramitação do Projeto. .
. ,
Na vetdade, a ini::iativa busca demo da lei a;ljdiya.
inibir os devedores relapsos, Cfle, <paSe sempre, porciramstâncias conhecidas, trapaceiam seus c:mdcn:s sob O manto
protetor da mcrosidade recoohecida dos ates jldiciais".

É o reiat6rio
>

Mérito

§

Art. 849. --------------------------§ 1• A situação ensejadora da fmça maior referida
no caput de=llrti$o deverá ser consignada em ata.
§ 2• Se não houver pauta desimpedjda no periodo
de Uintà dias ap6s o início da audiéncia, será aberta pauta ex!Ia<l<din.úia pm sua realização."

.

parecer do relator; Deputado Nelson Trad, na Comissão

de Constiniição' e JustiÇa é de Redação da CâmaJ:a dos Deputados.
está assim redigido:
· ·· ·· ·
· ·· '·

aooroo

1•---------------------------§2•--------·-··-·-··--------·------
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2. Diz o art. 520 e o seu inciso V do Código de Processo
Civil:

•
"Art. 520. A apelação será recebida no seo efeito
devolutivo e suspensivo. Será. no entanto, recebida só nÕ efeito devolutivo, quando intetposta do sentença que:
V- rejeitar1iminannente os embargos à execução
ou julgá-los improcedentes''

Na jlstiflcação ao Proje10 do Lei n" 130/92, o seu ilustre autor afmnou que: "A propOsição visa. permitir ao devedor recon-er
às instâncias judiciárias snperiores, nada a opor. Mas, desde que,
atl!es. pague o que deve". Potém. permit:indcrnos entender que a
inovação pretendida pelo ilustre autor da proposição sob exame já
está contemplada no inciso V do art. 520 do Código de Processo

Civil suprunencionado.
..
Necessário se faz que fiquem bem entendidos os procedimenlos pertinentes à exea1çã0 fmçada dos títulos executivos judiPARECER N" 476, DE 1995
ciais e .Xtrajudiciais. a parti!' da vig€ncia da Lei n" 5.869n3, que
instituiu o Código de Processo Civil A fase de conhecimento que
Da Comissão de Constit:nição, Justiça e Cida- precedia a exeaJção dos titulos exea1tivos ex!Iajudiciais no Códidania, sobre o Projet.o de Lei da Câmara n" 130, de go de Processo Civil de 1939 acabou. Como advento do novoCó199Z (n" 1..597-B, de 1991, na Casa de origem), que - digo de Processo Civil. o procedimento pera a execnção dos títualtera o artigo 745 do Código de Proces>o CiviL
los executivos exttajodiciais quase se equiparcQ. ao procedimento
para a execução dos títulos executivos judiciais, cuja diferença
Relator: Senador Beraardo Cabral
coasiste na possibilidade de, através de embargo. o devedor de um
1. A alteração sngerida ao art. 745 do Código do Processo título extrajudicial opor em sna defesa qualquer maléria que lhe
Civil. através do PLC n" 130192, está redigida com o seguinte teor:
seria licito deduzir no processo de conhecimento.
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É importante salientar que a oposiçio do embargos à execução do títulos Judiciais 011 extmpdiciais somonre é passivei ap6s
se~ o Julzo oom a. peohom. ADies da peohm não existe qualqu~ possibili_daÇe da ~tetpo<ição de embargos. Sendo os embargos !jmi1JIIDM!lje reje~ oujllgados improc:edeDies, o dovedo<
· ~~ · · V do C6di
pode reooner. E nt:graÇOJ!tida lll>atii~.~...,.IIICISO
,
godo Processo Civil., Nessa hipóte,se"se hruv~.re<UIJO. ele =á
=#ido .ao. seu-efeito devolutivo, Uma vez toeebido ,o reanso DO
efeito _deyçl!Itiyo, .ó.aeder pode-prosseguir na.exea•ção até a ava"•""" ~- '-- -•omdo Se o - • - ~-~- 1e
bem
;;;;;:a~
..n~ ~J;;i~"'7do
dov:á
oxtmir carta de sentença e· oferecer caução para gallllltir o Julzo
doS DSc:ôS dC .Veniual refaana da .,...
__ ·a'pe'ladá.' · :
.
-.......Se. o Projeto~ Lei d'!_ Çâmam n" 13al~ fcr aprovado e, fina.lme!lllo ·mmsfçmwlp em ll'i,· ,estariamos diame dos riScos de
uma Ii1aciça int«q>re~" dlvergetÍ!é dos .deSiS!'ios ~: '!"
jusl'ifl<laÇió dõ ililslii .Wlór; "" Cosa' de órigem. 'A justili~ tefeii-í;e li P.#,a' dó ~eit? :~o ricuiso· sobtO a sentenç;Í
proferida nos antos dOs embargos A execuÇãó. Por sua vez a' tecla-

p,.ça:

.=!,,

A suspensividade dos embargos. no caso do ex&o
cução fundada em tltulo extmjudicial, eonespeodo 1 ~
gra geral clOca:rente da ciiamstância do. nessaslrip6fe.
· ses, não ter havido anterior~ do conhecimeóto.
Por isso, à diferença do'que oOOae nós caSós do execução fundada em sentença cOndes!atótia. em qóe ·a SÍ!s~•~···-•···· ----:;..., ,ft•• ,.......,. __ de...; ....-....
r-"~ o ~....... ~ -

-.,..,..-

..........-

·fulld9da em título oxtmpdicial·a suSpensividade COiisiÍ'
· · tui regra geral.~ não se decidir. com força'docasa

•·

julgada. os emlmgoo do executado. 'está suspema a tiami-

taçiopn..salislàtivapei:uliaraoprcx:esso.........;t,r;."
· · · Pelo expOsto, mariifestaino-uos ~ à Çrovaçio
L
·
•
•
· ·
· ·
dol'rojet<>deLOi'oaeâplamn"l3!lf92..
_. ·. · .
. ..
. . Sala da Co~, l de agosto de 1995. .- Iris Remlde,
Presidente - Bet1!lll'do Cabrol, .Relato:J: - Jooé Blanc:o - s.bostião~ -.JoSé Jguáclo.;. Cad<>O patniáJili>·- ~iio
AIÚÍa ·.;. 'JoSé Eduardo l)utra ·- Lúê:ló Alciânt.ra ;._ RO..C..
Tuio&·.:: Jelfenon'Péri:s- Fninee1ino i'en:ira- ..Wcàm-Aiidrade- Ek:lo Alvares.
. . . .. . . .
.
_ ·
çãodoprojetoora.mminapn,é~vaguandode\m!Jinaaperda ... 'VOTO .\'E!'iÇIDO, EM SEPARADO, NA COMISSÃO
do efeiló suspenSivo dos j>1'6prio:; ,embargos .à. ex~.~ · DE CONSTITUIÇÃO; JUSTIÇA E C.IDAD~. Dô ~
diantedCuniaabi:ri-àçãi>.jlrldiéa! ': .·' .'. '. :. .
SENADORRONAL»>C~J,.~ :. : . . . . . . .

oo

· · Para uma melhor Co~ àaqúestib'po~ 'Sob a nosSa
I -R<ia16rlo ·
responsabilidade, devemos destacar que o Código de Processo Ci- · · • De auioria do Oej>utadO N'u.OD. Gibacm; véU. a OXli1De deste
vil v.igem10 .ii adjnite_o e[eito.<\evolutivo some os recursos inter- Co!0.8ià<JO.: 0 PrOjêti)de Lein" i.31i, de 1992 (n"l.S97-B, de 1991.
postoS 'dO· sentenças de imp'ocedôDcias cioS :eÍ!!qajgos 'i!. éx~.
-'-"-"
óu seja. 'peimili qué ó Credor possá prosseguir na execução 'até a na Câmam dos Deprtados). que visa a aaescebtar ,;....,..-o 1D1ico.
âvaji.Çãp ·~. :or~ caução, até a expropriação dos bens pe- ao arL 745 do Código de Processo Civil, p01Íl q\Je os einbàigos l
nhQ[lldQs ;nos ;wtos•.Pe.la mesma Ill2io, a introdução do parágrafo execnçio fundada em título extmjudicial ten!Jam. somente o efeito
Uniconoarti~745~Gódigodel'roi=o
..
naformaqu'e. 01
_. devolunvo, "quandO a execução se limderemaéditoquetenha
o• ..,
sido oomprovadO por contrato escrito (arL 585, incisO IV) e que
redigido, .deixaria o, intétptete da nc>aDa legal petplexo e confuso, decona de algnm encmgo, condominiàl ou tn'botmo,· viticulàdo 80
fazendo-o' einiinder cjtie à intenção do legislador foi no sentido de imóvel utbano". •
· ·
não arribu'D'
'einb:ugos ·o efeitó suspeosivo da execução,.quan.. Segundo 0 Deputado. a inàdimplencia do locatário n0. endo o $llo ~~do f~ ~ ao aluguel ~ imóvel tp:ba:no.. cargos .clecon-entes do contrato. e nele previstos express!V!'IeDte
Admitida essa hipótese, gue não é
pelo conlririO, ó evidente; i'stirfamos agasalhaMo no boje) do Ó)digo de ~ Ci- como de sua~ COID. pol' exemplo. OS ccudominiais
vil uma élàr.l!ieg.tiv'a de jurisdição, em total afroola à Carta Mag- ou o5 tributários. deve acam.tar pata os enhaigos à ex eco~,"!;.
na da R-'-'blica.'alóm de ~•'• um pn'vilémn descabido a um mente o efeito devolntivo. .
-·
..,..
.-.~
É o n:lat6rio.
dos segmentos da sociedade, ferindp novamente a Lei Maior que
n _Voto
estabelece o principio da isoriomia.
A respeito da suspensividade obri~ que os embargos
A matéria de que """' o projeto 6 de compet&ci• legislaliopõem à execução de título executivo extmjudicial. recorremos à · va da União e não se incloi eniie aquelas de iniciativa vedada a
lição do renomado processualista Celso Neves, em sua obra Co- Parlamentar. O projeto é, pois. C<GStitucional. É. também. jrádioo
meotários ao Código de Processo Civil, yÕL vn, páginas 237/8 e atende à técnica legislativa.
- Ed. F<>rense, verbls:
Quanto ao mérito, nada a obstar a Jramitaçio do projeto,
que, saliente-se, visa a carigir distotção da lei que hoje pmege o
"No caso desse texto. portanto. os embargos são, devedorrelapso.
Pela aprovação.
sempre, suspensivos e intenompem Ocurm da atividade
Sala das Comissões, 2 de agosto de 1995.- Seaad<r RoDai·
juris-satisfativa própria da execoção. Isso pott)lle, em mlação a eles, não houve o antecedente processo de co- do Cunho Lima.
nhecimento que jusliíJCa a regra do art. 741. Essa ação
PARECERN"471,DE 19!15
de conhecimento, oposta à execução fundada em título
Da
Comissão de ConstUaição, Jastlça e Cidaextmpdicial. é, precipuamonte. a de emhalgos, com a
dania sobre o Projeto de Ld da Cimara n"l09, de
qual se instaura um processo tipicamente jurisdicioaaL
1994 (n" 3JJ67, de 1993, aa Casa de origem), que
Enquanto esse processo não tiver termo final, está so• Autoriza a ...,...,.., ao Mmdc:lplo de Eaamtodo,Estiobrestada a atividade pn..satisfativa. pr6pria do procedido do Rio Gmnde do Sul, do lmóvd que menciona.•
mento executório que s6 se mstabelece na hipótese do
IIânsito em julgado de sentença que rejeite os embargos
Relator: Senador José F<>ga91
opostos. No caso de seu acolhimento, o processo e.x;ec:u.,.
Relatório
tório se extingue, ou ienlpoLiria, ou definitivamente, S&gundo o conteúdo, ou dilatório, ou extintivo da sentença
Encontm-se em exame nesta Comissão. o Projeto de Lei em
proferida na ação de embargos.
epígrafe, oriundo do Poder Excaltivo, que antoriza a revmiio ao

Ci·••

aos

remota e.

r._
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Mwrlclpio de Encantado. no Rio Gnmde do Sul, <!e imóvel siblado
no lugar denomimdo Rua. Sete de Setembro, Lote 8:• Quadia "G"~
no baiiTo de Lamba:ri. com área de 1320 m2. doac\o à· Fnndação
Legião i!I3silcira de Assistência- LBA. por meio da Lei Municipal n" 1.414, de 19 dejunbode 1989 c Escri111Ia Pública de doação
lavtllda em5 de julho de 198Q, truJscrilano Cartório de Registros
~Imóveis da Comaica de Encantado, sob o.~ 12.~,-~ Livro fil
2.
. Tmta-se de
dpadÕ peJ.Oo:Muniápi.; à Fundação Legião Brasileiia. de Assistência- LBA, pm. que nele fosse construídp um centro de convivência para idosos.
_
Todavia, !lio se cfctivoou referida~~-~"'!" força de
altetaçio na politica operacional da LBA, voltada pam a desccntrall73çio de algumas de suas atividades, eonforme pt<COniza a
Constituição Federu, cm scn art. 204, inciso L
. . .A devolução objeto deste projeto de lei afigura-se assim
jqsta e xazoável, p:incipalmente ·JlOltlll.e. a ~ eJllende desneocsshia a IIWlllte~. em seu E"lrj!MniO. de imqvejs que lhe foram doados, e tam~ por t;.~tar,se .de doação onerosa, cujo encargo Di!> foi cumpridQ. çonfo.ane dispõe o art. 1.181 do C6digo Civil Bmsileiro•
. . F-xaminado na Cã:mam dos Deputa4as, "'?m. ~ de
cçmpetêneia tenninaliva pam· as Comjssões, o pn>jeto foi apn>Vado pórunanimidadc na Comissão de Tmbalho. de Admi:cisaação e
Seniço Público. A Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçio também aprovou.. p<X' 1manjmjdade. a redação fmal of~ida
pelo Relatm. mantendo o projeto em seus exatos termos". . -:
Enamrinhado ao Senado. o projeto em questio Dão recebeu

ten10iio

emendaS no prazo rógimental

. .

Voto do Relator
O projeto em exame atende aos requisitos constitucionais
fa:maisrelalivos àccmpetêneialegislativada União, às amruiçBes do
Coogresso Naciooal e à legitimidade do Presideme da Replblica
Não se- obse!vam de out:m parte, coollitos materiais entre as
noanas previstas no projeto e os dispositivos CODStiblciooais vigentes.
O projeto também atende aos requisitos de boa téa>ica le-gislativa e de jlridicidade.

O mérito da proposição está amplamente caracteri:zado na

Exposição de Motivos do Minislro do Bem-Estar Social, que demonstrcu tiataro-se de iDiciat:i:Vajusta e ccnvenienie.
· Todavia,. crpesarde se trat.ai- de :iniciativa justa e cooveniente, a proposição necessita ser emeudada, por força de alterações
recentes na estrutura adminis!Iativa da União que produziram. entte outros efeitos, a extinção do Ministério.dÔ Bem-Estar Social e
da LBA. De fato. ambos fomm extiimos pela ~da Provisória n'
813, de 1• de janeiro de 1995, que dispõe sobre a org:mizaçõo da
l'mlidência da República e dos Mimstérios e dá ouuas providências (teeditada sucessivamente pelas Medidas Provisórias de n's
886.de31 de janeiro de 1995,931, de 1•demarço de 1995, e 962.
de 30 de março de 1995).
.·
O Decteto n" 1.398, de 16 de feveteiro de 1995, que regulamentcu os procedimentos admjnis:tmtivos COII.Cementes ao proces-so de extinção da Fundação Legião Bmsileira de Assistência LBA tfetenninou? em seu art. 212, a mmsferência dos bens móveis e
imóveis, bebl como dos acervos logisticos, bibliogmficos e documetllais aos érgãos que tiverem absorvido as correspondentes atrillWções dos érgãos e entidades extintas. O mesmo decteto estabele<:e também em sen art. 6" a tnnsferência pam a União, na condição de sucessora, dos proces!X>S em que a extinta LBA seja parte
011 int=ssada
Como as no.anas existentes sobre o assunto (MPs 813, 886,
931 e 962 e Decreto 1398195) não indicam o 6tgão que absorveu

as atrlbuições da extinta LBA, pode-oe entender, por inteqlletação
analógica do III). 6" do Dea-eto n" 1.398/95, que os bens deveriio
ser absorvidos peia União.
Assim, voto pela aprovação do PLC n" 109, de 1994, nos
lemlos da emenda abaixo que o adapta às alternções que extinguimm a Fundação Legião Brasileira de Assis !&leia- LBA.
EMENDA 01,CCJ

Dê-se a seguinte redação ao art. 1" do PLC n" 1994:

"Art. 1.2 Fica a União autorizada a proceder à reversão ao Município de Encantado, no Estado do Rio
Grande do Sul, do imóvel simado no lugar denomiDado
''Rua Sete de Setembro. Lote 8, Quadra. G'\ no Baii:ro de
Lamba:ri. com área de 1.320 m2 (bum mil ttezentos e
vinte metros quadrados), doado à ex!Íllla Fundação Legião i!I3sileira de Assistência - LBA. alravés da Lei
Municipaln' 1.414, de 1~ de junho de 1989, e Escritma
Pública de doação lavtllda em 5 de jqlbo de 1989. transcrita no Cart6do de Registres de fmóveis da Comamo de
Encantadot'RS. sob o n": 12.244, do Livro Jil- 2".

Éoparecer.

·

Sala da Comissão, 2 de agosto de 1995. - Íris ~ezende,
Presidente- José Fogaça, Relator- Romeu Tuma- Jefferson
Pen:s- Bernardo Cabral- Esperidião Amin- Arlindo PortoEdison Lobão - Sebastião Roc:ha - Carlos Patroclnlo - Fnm·
<e!ino Pereira- José Bianco- Ademir Andrade- Lúcio Akân·
tora- José Jgná<:io.
_
O SR. I_'RESIDENTE (feotonio VIlela Filho) - O expe-dieDle lido vai à pub1icação.
Foi encamjnh.OO à p1blicação parecer da Comissão de
Constitnição, Justiça e Cidadaeia, que cooclu~ por unanimidade,
peia inconstitucionalidade do Projeto de Lei da Càmam n" 70, de
1994 (n" 4.399/8'1. na Casa de origem), que a1teia a xedação do inciso II do art. 83 do Código Penal- Dectoto-Lei n" 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, de aCOido com a refOIIIla da Lei n" 7:1.00, de
11 de jqlbo de 1984.
•
A Prosidência, nos termos do art. 101, § 1•, do Regimento
Intemo,. deteiinina que a matéria seja defiDitivamente arquivada.
Será feita a devida comnnicação à Càmam dos Deputados. O SR. PRESIDENTE (feotonio Vdela Ftlho) - Os Projetos de Lei da Càmam n's 6()'91, 85/93 e 109/94, (n's 6.700/85,
2-300'91 e 3.867/93, cujos pateCeieO fommlidos anterio.anente. ficarão sobre a Mesa. durante cinco sessões oolinárias, a ÍJDl de :receber emendas. nos tmnos do art. 235, II, d, do Regimento Inta:no.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vdela Filho)- De acordo
com o disposto no par.ígrafo único do art. 254 do Regimento lntemo, fJ.Ca aberto o pruo de 48 homs pam interposição de recurso,
por um décimo dos membros do Senado, pam que os Projetos de
Lei da Câmam n"s 125 e 130/92 e 38/95 (n's 914 e 1.579/91 e
4.409/94, na Casa de origem, respeetivamente , cujos pareceres foram lidos anterionneme. continuem soa b:amitação.
O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho)- Sobre a
mesa, pn>jeto de lei que sem lido pelo Sr. 1• Secretário em exercicio, Sr. Senador Jefferson Péres.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•226,DE 1995
Proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais a
partir do úUimo dia do pram estabelecido para registro de candidato a cargo eletivo.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1• O art. 255 da Lei n" 4.737, de 15 de julho de 1965 OF. PSDBII/n"l.284195
(Código Eleitotal), passa a vigom: can a seguinte redação:

BiaSíl.ia. 8 de agos1D de 1995
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a geDiileza de detexmi·
de registro de candidato a C3ll:O eletivo, flca proibida a nar a substiruição do Deputado Aécio Neves pelo Deputado Mario
divulgação, por qualquer fonna. de "'sultados de ptévias Negromante, como membro titular, na Comissão Mista, destimda
ou testes pré.-eleitorais."
a analisar e dar parecer à MP ri' 1.073.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
de elevada estima e apreço.- José Aníbal, Líder do PSDB.
Art. 30 Revogam-se as disposiç<ies em contrário.
OF.PSDB!I/N" 1.286/95
Justificação
"Art. 255. A partir do último dia do piUO para
apresentação, jullto ii. Justiça EleitOCI!, de I<qUerimellto

Brnsilia 8 de agosto de 1995
A co!etividade do BiaSil de hoje, mais evoluída e conscienSenhor Presidente,
te, está cada vez mais a exigir o aperfeiçoamento do nosso ordenaVenho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de detemlimento j.uídico, sobretudo no que se refere ao sistema. eleitoral. É a
voz corrente que um bom sistema eleitoral é determinante para o nar a substituição do Deputado Mario Negromonte pelo Deputado
aprimoramento das instituiç<íes, e Indo o que puder $er feito para o Aécio Neves, como membro titular, na Comissão Mista, destimda
fort.a.lecimento da cidadania. e do voto consciente é salutar e reco-- a analisar e dar perecer à MP ri' l.Dl\1.
Na oportonidade reitero a Vossa Excelência manifestações
~endliveL Assim, o projeto: que ma apresentamos tein por escopu
JUStamente txazer uma contnõuição a mais para a busca desse apri- de elevada estima e apreço.- José Aníbal Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vtiela Filho)- Serio feim~to. Com efeito, as pesquisas eleitorais~ criadas pata se
constituírem num ins1IUJ:!ltmlo de infOIIDaÇão ao e}eit(l[', muitas ve- tas as substituiç<ies solicitadas.
Passa-se à lista de mado= inscriiDs.
ze;; tornam-se ob-\"IDs ~ _maniPulação na medida em que podem
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos V~.
ex~ poderosa influ= sobre aqueles que, ainda indeeisos, se
~1X3.!D.levar pelos resultados das pesquisas, o que inretfere nega- (Pausa.)
Conoedo a palavra ao Senador Lúcio Alcmtaia, em permutivamente no momento da escolha do candidato. Além disso, muitas das pesquisas carecem de seriedade. o que agrava ainda ri:tais o ta com o Senador Josajilat Marinho.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o
problema, pois podem genu: equívocos na mente do eleitorndo que
seguinte dis<:uiSO. Sem revisão· do orado<.) - Sr. ~sidente. S" e
mterf....m m bom audameniD do processo eleitOCI!.

Por todas essas razões, esperamos de nossos ilustres pares a §rs.. Senadoces. no dia 05 de agosto. comemora-se.. no Brasil. o
aprovação da presente proposta. certos de que sua ap.-ovação traní Dia Nacional da Sáúde. Por essa IaZão, venho hoje à lribnna para
uma coalribuição a mais para o aperleiçoamento do Estado demo- falar sobre os problemas desse setor de vital importância na vida
nacional e para destacar o dever de justiça. o empenho e a grande
Ciático.
Sala das Sessões, 8 de agosiD de 1995. - Senador Lauro batallia que vem sendo travada pelo Ministro da Saúde. Dr. A<h"b
Jatene, e pelo ~sideme da República, Fernando Henrique CardoCampos
so. para vencerem todas as dificuldades enfreiJladas poE' esse set:O['.
LEGISlAÇÃO CITADA
cujos resultados alannanles .dão C<J!liDmOS de tiagédia à longa criLEIN"4.737,DE 15 DE JULHO DE 1965
se social por que passa o Pàís.
(fexiD cousolidade)
Todos sabemos e reconhecemos~ determinação que as condições econômicas e sociais têm sobre a saúde do nosso povo. ...
• IDstitui o Çódigo EleitoraL
Constimindo-se em um teamõ""""' preciso das condições de vida
O Presidente da República:
Faço sabei que sanciono a seguinte Le~ aprovada pelo Con- da população btasileira, as taxas de mortalidade infantil, de desmlgresso Nacional, nos tennos do art. 42. caput. do Ato Instiblcional lrição. de cobertura vacinal, de mortalidade materna. de saneamento básico e tantas ootras. nos permítem ver quão driunáti.co é o
de 9 de abril de 1964:
quadro que retrata as condições de vida da grande maioria dos br.l·--------------------------o~.-------··-----··--sileiros.
PARTE QUINTA
A saúde pública brasileira está gravemente enferma! E essa
Disposições várias
enfermidade vem de longa data. Sua recuperação vem exigindo
uma grande atenção .do Governo Federal e dos Govemos EstaTÍfULOII
duais e Municipais. Nosso sistema de saúde sofre de males cróniDa propagun~ partidária
cos. deotre os quais destacam-se a escassez de recursos. o desperArt. 255. Nos 15 (quinze) dias anlol:Íot1>s ao pleito ó proibi- dício e a falta de racionalidade na utilização das poucas verbas de
do a divulgação, pof qualquer forma, de resultados de ptévias ou que o setor dispõe e a existência de fraudes.
testes pré-eleiiDiais.96
Os princípios de justiça social que nortear.ml o ParlameniD
brasileiro duranle a elaboxação da alUai Carta Magna têm-se ...ve(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada- lado extremamente difíceis de se tomarem realidade. O reconhecimento manifestado pelos Constituintes de que há uma forte deter·
nia- tkcisão terminativa.)
.
núDação das condições econômicas e sociais sobre a saúde. recOO SR. PRESIDENTE (feoiDnio VIlela Filho)- O projeiD nhecimento ~se que os levou a instituir as ações de promoção.
será publicado e remetido a Comissão Competente.
. proteção e :recuperação da saúde como responsabilidade e dever
Sobre a mesa. olicios que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário do Estado. não tem. por si só~ infefumente,. força suficiente para
em exetl:fci~ Sr. Senador Jefferson PéreS.
implementar essas ações. Por falta de respaldo fmanceiro, o texto
constitucional tomou-se praticamente letta morta e a prioridade
São lidos os seguintes:

·--··---··-·--·-·-·--------·------·-··-··-··---·-
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que deveria ter sido dada a esse importante setorpermaneceu apenas na teoria e nos dis.c:uioos, não se xe&tindo nos orçamentos
anuais. como seria de se esperar.

Sr. Presidente. se levarmos em conta os recursos para a saúde pública no Bl3sil -já tivemos oportunidade de discutir esse aspecto em vãrios prommciamentos que fizemos da tribuna desta
Casa- desde 1989, verilicomnos que os US$1!,3 bilhões destinados ao setoc, naquele ano, despencaram para US$9,5 bilhões, em
1990; para US$7 í} bilhões, em 1991; e apenas para US$6,6 bilhões. em 1992, quando atingimos o fundo do poço. Só em 1994 voltamos ao nlvel de !989.l'ala este ano, o orçamento total aprovado
para o setorde saúdeédeR$14 bilhões, valorinferlo<aoda previsão de gastos do Mmistério. Se Jevanoos em coma que, mantida a
média do desembolso mensal, até então o Tesouro Nacional vem
liberutdo para o Mmistério da Saúde, verif!C3reDlos que o dispêndio tola!, no âmbito do Ministério da Saúde, chegaii em torno dos
US$7 bilhões.
. .
Então, há. notoriamente, uma escassez de
]?ara
aplicação na saúde. É-eVidente que temos de enfrentar essa sinlação e procurar a melhor maDeira de coc:igir esse quadro. considerando a escassez de recorsos. com as quais nos defrontamos. E aí
surgem vãrias opções a s= examimdas pelo Congresso Nacional. o· Ministro Adib Jateile tem lutado, de maneiJ:a obstinada. pela
châmáda Contril:uição Provisória da Movimentação Fmanceita.
que é exaramente a incidência de 0.25% sobre a emissão de cheque. e onttas transações fmanceiias. Há outras idéias- coJ:no a de
aumentlr as alíquotas do !PI sobre bebidas, cigan-os e oo.trós deri.vados do tabaco. EDtim, pm:ebe-se que há uma gru>de pr.iocupação em :relação a essa questão. :Mas o que precisamos mesmo é de
uma vcmtade politica do Govemo para resolver o problema, porque, admitindo-se, per exemplo, que o Congresso Nacional venha

recursos

a instituir a Contn"buição Provisória sobre Movimentação Fwanceira. vinculando essa conttibuição aos gastes com a saúde. nada

impede que, aillallhi, o Governo reduza a liberação de recursos orçamentários não-vinaJ.Jados. fazendo com que esse monumental
esforço para reaiar essa ccmtril:uição não sigrrifique na adição de
novos recu:rsos parn saúde. Significaria, em linguagem mais facilID.eDte compreensível, que o Governo poderia dar com uma mão.
que seria obrigatoriamente a vinculação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, ~ tiraria com a outra., reduzindo as liberações a partir do Tesruro Nacional. Eillão, nessa matéria. o que temos de cobrar do Governo é justan:zente uma posição
fm:ne no sentido de aumentar os dispêndios com a Saúde. Isso não
significa dizer que o Ministério não proctll'e coibir, de todas as
maneiras, a; desvios, os ~sperdíc:ios: e as. fiaudes,. que sabemos

ainda existem no Sistema Unico de Saúde.
Por outro lado, tem-se falado muito, quaitdo se discute essa
questão da Conm'bulção sobre Movimentação F:ill.mceir.umnelação aos pagamentos dos.hospitais, dos serviços, dos ambulatórios

contratados do Sistema Unico de Saúde. A tabela. realmente, está
muito baiu, havendo. portanto, D.ecessidade de conigi-la. É claro
que não podetnos pensar em mais IeCUrsos pata a saúde, apenas
vinculando essa necessidade ao desejo de se pagar melhor e pontualm~ os serviços ccmtralados, públicos ou privados. pelo Sistema Unico de Saúde. Há uma série de outias ações de saúde pública, de saúde coletiva, como. o combale às gru>des endemias.
Aqui estão vários repn:sentantes da A.mazônia que podem nos dizer, muito bem,. o que é o flagelo da malária naquela Região, e assim P91" diante, como a doença de Chagas, a esquistossomose e a
~Si.dade de se ampliar as medidas de natureza. preventiva. por
parte do Ministério.
Então. temos que falar em mais recursos para a saúde. com-preendendo ai um sentido global da utilização dos mesmos e não
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vinculando CxchisiVamente a diSJ.lêl:tdios de seiViÇOS médicohospitalares, coi:ttratadospelo Sistema Único de saúde.
O Sr. Benumlo Cabl'8! - Permita- me V. Ex1 um aparte,
Senador Bernardo Cabral?
O SR.; LÚCIO ALCÂNTARA - Concedo um aparte ao
nObre Senador~ Cabral. .
O Sr. Benum!Ó Cabl'8!- Eminente Senador Lúcio AJcln~
tara, V. Ex'. quando da época da Assembléi~ Nacional Constiblinte, foi mn dos batalbadcres parn que, ao cabo e ao fun daquela memoiável faSe da vida política do País, se desse seqüência e, fmalmente, se escrevesse, no texto constitucional, os arts. 198, 199 e
200. Vmha
F.X> de uma atuação no Poder' Executivo, trouxe a
s1la colabomção. e - . disoon& sobre a· distorção da qual vem
sendo vitima o Sistema Único de Sallde. Claro cjue as endemias, as
epidemias, enÍlDl. os ntales que V. Ex' acaba de registrar são absolutamente verdadeiros. QuàntO à nossa Região, posso dizer isso
com abso.IÚ~ .s~ceridade. Agora mesmo e.!ÚmOS às voltas com a
malária, sendo que os recursos desfu1ados ao.seu combate chegam
sempre com atraso. Quero desta=, no discutso de v. Ex•:.que é
com essa ablação que o Parlamentar registra a sua presença no cenário po~ DacicmaL Ao fuvés. de querer ficar seDJpie no "palco
ilumilladp'',. S. Ex~ desce pax;o.a platéia obscUra, f1oa agwixdàndo, e
trata, realmente, de um assunto de alta televância. Fazei apenas
discmw pàza que tenha efeito imediato Dllma. página de je<nal e
se esquecer de atacar a·fundo, como V. Ex• f~ as causas e não os
efeitos. merecem o aplauso 'daquele que foi seu colega na Assemb léla Nacional Constituinte. . '
. .
O SR. LÚCIO ~ÃNTARA- Muito obrigado, Senador
lj_emardo Cabral Estamos aqui dando a nossa colaboração, fazendo a nossa parte no sentido de. suscitando essa discussão, encontrarmos caminhos, que não ·estão nitidamente definidos c podem
ser vários ~.mas é pt<ciso que nos pouhamos de acozdo de que há
necessidade, =!mtmte, de aportar maior volume de recursOs para
a saúde. Pelos dados que acabei de ler, vimos que eles~ em valores reais, caindo, aoo a ano, com uma ligeim recupemção em 1994.
Temos toda a chance de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso seja um nQV_O RodrigueS; Alves~ e que o Ministro
Adib Jatene seja um novo Oswaldo Cruz. O Dia Nacional da Saúde é o Dia de Oswaldo Cruz: São ambos competentes, operosos,
com grande dose de espírito público.
Aproveito essa oportunidade, até parn me insurgir ccmtra
um tipo de axgumentação qu~ tem proliferado na i.mprensa nos últimos dias. tentando desqualificar essa espécie ·de cruzada que o
Ministro Adib Jatene faz em l:usca de mais reausos para saúde.
Confesso até que pl'Or.ndo me deter, de maneira mais profunda.
sobre as chamadas hipúteses de fmanciamento para saúde, para
poder emitir juizo de valor sobre as diferentes ahernativas que temos. MM,.de~ruQller sorte, posso. de antemão. dizer que repudio
esse tipo de CIÍtica que o "Ministro vem sofrendo, porque é.. de certa maneira, improcedeate. e o que é o pior, quer negar uma evidência que saha aos olhos, que é a precariedade do sistema de saúde
que temos pela frente. E temos o Ministro. que é um homem que
se impõe pela sua competência, pelo seu valor pessoal, pelo seu
espmto público e pela sua capacidade de ir ii luta parn buscar os
meios que lhe pemútam realizar a administração que ele tem todas
as comlições de fazer.
O Sr. Jell'erson Péres- Peonlte-me V. Ex• um aparte?
OSR.LÚCIOALCÂNTARA:-OuçooSemda:Jeffeoml'éreo.
O Sr. Jefferson Péres - Ilustre Senado.- Lúcio Alcântlra,
V. Ex• fala do assunto com toda a autoridade. como médico e Parlamentarexperimentado que é. Mas tenho tlrobém zninbas preocupações a ""'J>'Íto da recriação do IPMF vinculado ao setor saúde.
A vinculação em si não é uma boa coisa. vai suscitar demandas de
OS;

v.:

~ANNS

Agosto de 1995

DO SENADO FEDERAL

ootros setores governamentais também necessitados de recursos.
ilustre Senador Lúcio Alcântara, há uma lei perversa no serviço
público seguudo a qual pua cada uoidade de receita que se cria
nàsCe uma nova UIIidade de despesa. O fato de o Dr. Adib Jatene
ter~ 'coino se alega. prOvavelmente injlstamente, pretensões polítiéas; que a.c:tedito Dão sejam vet!dicas, Dão invalida a tese. Mas, da
meSma. fotlna. s.naoor Lúcio "Aicântára, preoeupa-me também
quando, ao contr.írio, se pretenda votar a emenda em função de
uma pessoa. Potque o Dr. Adib Jatene é uma pessoa respeitabilissin>i. de Uiquestiouável probidade e competência, ele pode ser Ministro. e daqui a 24hor.tS deixar de sê-1<>- r<ao se pode votar uma

lei e nmito menos uma emenda constitucional em função de pessoas.. Evidentemente isso exigirá uma discussão muito mais aprofundada.

~

-

.. O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- E eu co!IRillgo inteiiameD!~ ~o.~to de V. EX•. AChO que isso ~da muita
discussão, DllÜto debàte, JlOIIlUe há pcsições ·que Dão estão .suficientemente claras, em tudo isso. E' acho que o pr6prio Ministério
da Sallde, attavés de ...,~ lil1tlar. pode acrescentar muitos esclareci-

Prent:OJ>, que venham.· rio momento oportUno, nos auxiliar na esco-
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vemo pam conseguir os recursos a que faz jus.. Nunca neguei. Se
alguém ler a exposição de motivos do meu projeto verifiCará que o
mesmo é para parannos de pagar jUros e para que esse dinheiro
que pagamos de jUros seja para a área da saúde, da educação e da
mOiadia. Eu não sei se o Biasil tem uma estalistica de quantas pes·
soas morrem nos hospitais e de quantas pessoas ~m nas estiadas. Acredito que m::m> mais gente uas estradas do que nos hospitais. Então, temos que fazer também o CMF das esl!3dai. Não sei
se não há. mais gente morrendo de fome do que nos hospitais.. Te.
riamos eutão que aprovar também o Projeto de Renda Mínima do
PT, para damaos um IDÍDÍDlO de garantia à po(>llação, a fiDl de que
uáo Dl01Ill de fome. Por isso é que apresentei esse projetO- ~
dar a V. Ex•, Senador~ e aos outros Senadores que aqui estão e que
a toda hora falam que falta dinheiro pan edncação, falta dinheiro
pua a agricultura e fazem disalrso bonito daqui e fazem discurso
boDito dali ~ estou aqui há seis meses ouvindo diSCUISO - o balancete do primeiro semestre do Govemo Fedetal: o povo brasileiro
pagoo R$42 bilhões de impostos; tnmsfedn pua os Estados R$12
bilhões; gastou R$17 bilhões com folha de pagameuto. sendo que
a metade disso gastoo com aposentados; pagou R$7 ,8 bilhões de

para decidiJ:móS essa questão. De qualquer juros de dívida pública. que é a eoncenllllção mais criminosa de
creio que há nna!'imjdacft; nessa percepção. Há, diante de m~da que existe; pagou R$3,6 bilhões pma o SUS e flC<lll deveudo
nó.s; uma questão grave, J?OO!Ue as próprias pesquisas de opinião, ua praça R$ I;;, bilhão. Al não tem solução. O nosso projeto é o
feit8s ·pelos institutos especializados, estão mostrando que a preo- únioo que tributa o povo, evideotememe no JPMF. mas tributa o
cupação c"om a saúde está ocupaudo o primeiro lugar ua mente dos Govemo e acaba can essa fiiD"ll financeiia que ai estábrasileíroS- É o que "maiS incomoda, o que mais está ailigindo os
O SR- PRESIDENTE (I"eotonio VJ!ela Fllbo) - Senador
nossos cidadãos- Então, o Congresso Nacioual, como g<l!Ilde pólo Lúcio Alcânlara.- comnnioo-lbe que o IOmpo de V_ Ex• está pua se
dessas cfiscussões, como instância decis<Sria da maia: importância, esgotar.
Dia vai poder e certamellle Dão irá se omitir diante dessa questão. _
O Sr- Vilsou Kleinübing - Ainda quero ter o prazer de ouQue rumos vamos dar, que ca.miohos vamos tomar? Isso, eviden- vir. neste Congresso Nacional. um g<liilde m!mero de Seuado<e& a
temente, demanda essa disCussão, com a qual estou contribuindo diaer o seguinte: chega de pagar }nos pma quem Dão produz absoneste momento.
lutamente nada- Cllega! Vamos pagar IS bilhões de dólaies de juSI's e Srs. Senadore~ por várias das razões aqui mencioil.a.- ros pua esse pessual e o Ministro Adib Jatene te:r que fazer essa
das, a necessidade de um tratamento médico tem Sido vivida como cruzada atrás de ret:ursos para a questão da Saúde. Mnito obrigado
um pesadelo pela maioria do povo nos últimos a.nos. Não ~ sido pelo apartepoucos os proounciameutos proferidos uas tribunas das duas CaO SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Prosideute. já concluo
sas do Congresso Naciooal sobre a saúde, certamente um dos seto- o meu discurs<>- Lamentav~lmente. peço desallpa• po< Dão poder
res mais vulneráveis da vida nacional. vulnerabilidade essa que se atender - a meuos que a Mesa me autorize - os pedidos de aporte
agrava ainda mais quando o País atJ:avessa graves düiculdades dos Senadores Antonio CarloS Valadares e Fmandes Amorim.
econôo:Dicas_ N""ao faltam denúncias sobre as precárias condições de
O SR. PRESIDENTE (I"eotoDio VIlela Fllbo) - Infeliz- atendimento à população, a falta de material e de pessoal na área mente, a Mesa Dão pode conceder esse tempo, Senador Lúcio Almédioo-llospitalai:, a insuficiência de verbas para o setor, o estado cântara, porque há 15 Oiada:es insailos e precisamos atender o
de indigência em qne se encontram as Santas easas- de Misericór- Re~to·
dia. as precárias condições de saneamento ~co do Pals, e tantos
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr- Presidente, é que eu
outros problemas que afetam a saúde e a vida dos brasileiros, prin- Dão queria deixar de considerar essa possibilidade, por saber que
cipalmente da imensa parcela da população que tem nos setviços os apartes dos Senadores certamente sedam bastante 1lteis para a
públicos a única altemativa de assistência à saúde.
compreeusão do problema..
O Sr.. Vilson Kleinübing • V.. Ex• me. pemri.te um aparte,
Concluindo, devo dizer que seu autor de um requerimento
lha do ~or calninho
f~

nobre Senador Lúcio Alcântara?

que eslá, inclusive, ccnstando da pauta desta sessão. pedindo a tra-

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço, com g<l!Ilde ateução. o Senad<r VJ!son Kleinübing_
O Sr- Vi!son Kleinübing - Senador Lúcio Alcânta13, pela
primeira vez estou tendo oportunidade de fazer até um exame de
consciência. exame de cousciência público, porque apresentei o
projeto da cobi3nça do JPMF para o pagamento da dlvida póblica
btasileira. e, logo em seguida, veio a sugestão do Mmistro Adib
Jateue e veio o projeto do Senador Aulooio Carlos V aladares. com
o qual concordei perfeitam<Dte ua apreseo•ação do projeto. Aproveito essa oportunidade de aputeá-lo para diaer. com toda clareza.
que sou um admixador do cirurgião, do médico Adib )atene, sou

mitação conjmta., por entender que a.mbas os Projetas de Emenda
à Constituição IIatam de matéria conexa: são os projetos dos Senadores Vilsou Kleimi"bing e Antonio Carlos V aladares, e outros signatários de ambas as propostas, pennitindo, assim. uma melhor
avaliação "do problema - avaliação politica, avaliação econômica,
avaliação instituciooal- po<qUC é evidente que, mesmo se compaIlliiDOS a simação do Biasil oom ou1roS países de condição econ().

mica e de estágio de desenvolvimento assemelbados ao nosso.- ve.

remos que o nosso dispêudio com saúde ainda deixa a desejar em
relação a esses países.
De forma quCy para mim. está clara a necessidade da trami·
admilador até da sua capacidade de ser mais Mmistro do que de- tação conjmta desses projetas. O Senador Vilsou Kleinu""bing converia ser. ~ao sei se eu estivesse na Presidência da República se já seguiu cunhar uma oova moeda de referência. que é o número de
Dão o teria demitido, porque S. Ex• tem lutado contra todo o Go- hospitais que se paga. por dia. de jlros- Collb<=&do. como conb~

ço. a importâDcia do projeto de S. Ex•, entendo que essa ma1éria
reqner uma grande discussão. pata que p.nsamos encOntrar. o melhor caminho paro a decisão a respeito desse problema que se
aprtsenta diaDte de nós, exigindo uma solllçio.
Concluindo, Sr. Presideme, a imagem de hospitajs públicos
soperlotadoa, com pacientes mmrendo em m><:aS, em fJ!as, nas
partas dos serviços de emergência hospilalar cu a imagem de
doentes sendo atendidos no ~ nas pias, ou ainda de im1meros
hospitais em pésoimo estado de CODSetVação, cem aparelhos catissimos compt3dos c mmca utilizados, causam revolta e indignação
a. toda a sociedade brasileira.
·
Todos aabemos nmito bem que a mudança da: coneepçãÓ de
saúde em nosso País, COilSag!ada pela Coostituição de 1988, é digna de elogios, mas não é de fácil implantação. Essa nova oonoep.
ção, segundo a qual o tmno saúde passro a ser~ em
seu semido mais amplo, como resultado de politicas ·sociais e ccollÔ!IIicas que visam Dão só à redução do risco de doença e de outros agravos, mas também ao acesso univm;ale igualitArio às ações e serviços de !'3Úde, ·inf~e ainda não canSég;rln sair do
t=eno dos sonhos de tantos idealistas par.> tanar-se realidade.
A demcn da coocretizaçio desses SODbos Dão SignifiCa, entn:tanto, que o atual GovetOO esteja de braço& cmzados. As defi~ do setorde saúdéé que são muitas, Sr. Presiden!e.
· R""""'emente. o Ministro Adib Jatene entregou aos membros da COmissão de Seguridade Social da Clmam doS Deputados
um extenso documento, on.de estão cJetaJbarlas as ·principaitnieficiêucias do :;e~<r. O quadro epidemiológico ajnSO!ltado no documemo em questão mostra um BI3Sil de CODI:!l!st<s: enquaniO ~
a ma:talidade por doençaa a&noo-degeoerativas, mais ligadas aos
problemas do IIIU!Ido mademo em todos os países. como as cardiovasculares. mantém-se, em nosso País, alta incidência das antigas endemias rumis, além do recmdescimeuto de doenças infecciosas e p<llliSilárias e da volta de doenças como a cólera, a hanseDiase, a deugue e outras.
Muitos .desses males, combatidos desde o século passado,
refletem um dos números mais vexatórios levantados pelo Minil>tério da Saúde, Sr's e Srs. Senadores. No Brasil, apenas dois fet1;:0S
de toda a população tem abastecimento de água e cetea de triDta
por OeDto é atmdida por rede sanitma de esgoto.
Não hli dúvida de que a oonvetgêacia da má nntriçio, do
ptecário atMdimento médioo:hospitalar e das péssimas condições
de """""'"'UUI básico responde por indices núgicos de mortalidade infantil no País, sobretudo na Região Nome,.., um verdadeiro

ei!Ciave da miséria num bolsão de~,._
Sr. Presidente, Sr's e Srs. ~eis dados sobie saneamento básico acima mencionados epen::utem diretamente nas condições de vida das popo!ações mais carentes e colocam o BI3Sil
em úhimo lugar entre os dez pa!ses que têm renda per capita
idênqca à nossa.. Em teimos de investimentos per capita. nosso
País aplica em saúde, por ano, US$135.00, dos quais US$39.00
são do setor privado, US$73.00 ilo Govemo Fedeml. e US$23.00
dos govemos estacbJais e municipais Pam se. ter uma idéia da indigência da situação bi3Sileira, basta comparar esses investimentos com os de ootros países da América do Sul: a AigeDiina investe US$600.00; o Uruguai, US$400.00, e, o Clille, US$200.00 per

capita.
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Não resta. dúv~ Sr.. Presi.den~ de que existe. em nosso
País, o paradoxo de uma Constituição avançada e de uma situação econõmica que faz com que muitos dispositivos constitucionais continuem sendo letra morta. Entre o di.scui>o e a prátic
c:a., intetpõe-se a dura realidade de nma criSe de grandes pro-.
porções, que a.feta o Estado brasileiro e impede o desenvolvimento do País.

Esn diversos pro!lllllCiamentos e entrevistas. o Ministro
Adib Jatene creditou os avanços conseguidos a duras penas ao
cumprimento do c:ompromisso de campanha do Presidente da R~
pública de resgatar a dignidade do setor e à efetiva implaD!ação do
Sistema ÚDico de Saúde - SUS, em pan:eria com Estadoa e Municipios, auavés da descentrali7ação de todo o processo de tiaWnen·
to e prevenção.
O Presidente Femando Henrique Catiloso, desde o inicio de
seu Govemo. vem 1Dtando pam melliorar a yida de nosso povo e
para salda:r nossa imensa dívida sociaL O Govep10 Fedetal aumentou os IWJISOS pan. o setoi .em 1995, mas os .quatorze. bilhões ~
reais destinados à saúde não são suficiemeo.. O Cong=so Nacional deveiá, em bieve, votar Se aceita ou Dão criação de uma Contribuição sobre Movimentação Fmanceiia, C:UÍ'\ am<:adação servirá para cobrir a
existente entre os recursos ~os
e as previsões dos gastos rom o setor saúde, que,. inchrindo. investimentos, dev~at.iDgirummontante de R$19,5 bilhões.
Denl!:o desse cootexto, toma..e imprescindível para o sucesso desse empreeudimento uma estmt.> parceria e um esfaço_
coojmto dos Govemos fedetal, estadual e nmtricipaL
. .
.
N'ao podemos virar o milênio sem melhmar as condições de
saúde de DOSSO povo. Ao concluir meu pronunciamento, gosraria
de dizer, neste momento eJI!. que se co~ o Dia Naciooal da
Saúde, que tenho muito esperaDÇa de que o <lovemo do Presidente
Femando Henrique Cardoso, respaldado em um progrnma de governo voltado par.> as gamdes transformações.sociais que a sociedade bmsileirn ta,.ro reclamJi, .• tendo à frente da pasta .da. Saúde
um ministro tão batalhador, competente ~ digno como o ~tro
Acho Jatene, fará mnclanças signifiealivas e. profundas na ~ da
saúde.
Eia o que tinha a dizer, Sr. Piesidente. ..
O SR.. PRESIDENTE (feototrio Vilela Filho)- Conce-

a

dif"""""

do a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho~ por vinte mi,..

nutos.

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. PronullCia o

seguinte discurso. Sem rel(ÍsãO do orador,}- Sr•.P,o:;;_idente, Sr's
e SIS. Senadon:s,,recapitulai- al:lislllria é relembrar fatos como lição para a vida. E o que, concisamente, pre_tendo fazer neste instante, IOOOfdando o reg=so do exllio do Senador Rui Barbosa, faz um século.
Como assinalam os historiadoies,. estava Rui em ftauca divergência ou, para dizer melhor, em aberto combale ao Governo
do Marechal Floriano, em 1893. Já antes havia inlpugnado vários
ates arl>it:rários do govemo. Requereu habeas corpus em favor de
presos e perseguidos; renovou a p-ovidência. em benefício dos prisioneiros do navio Júpiter; requereu ação contia os atos arbi.trários
e inconstitucionais.
·
Assumindo a direção do Jorual do Brasil, declarru, desde
o primeiro artigo, qué o jomal não seria uma trincbeim revohlciomíria, mas um ÓQIÍ(o em defesa da legalidade.
Assim estava eDfrentando todos os atos do Marechal Aoriano Peixoto, mas timbrando sempre em assiDalar que o fazia dentro
dos remédios legaís,
Eia essa a simação quando explodiu·a Revolta da Esquacha,
em 6 de setembro de 1893. Era ele absolutamente esttanho ao movimeD10 rebelde - dele somente teve conhecimento na véspeta;
mas, ao ser informado da rebelião que no dia 6 se efetivaria, foi
logo também advertido de que o govemo voltava contia ele toda. a
sua ~ considerando-o um estimulador do movimento.
Logo, um amigo sugeriu que se :recolhesse ele a um sítio no
vizinho Estado do Rio de Janeiro. Recusou, sob a alegação de que
não estava envolvido no movimento cu:mado.
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Mas outras infcxmações lhe chegavam. que o aconselharam
Enquanto isso, no Brasil, o Governo se desdobiava em noa adotar medidas de cautela.
vas violências e estendia suas ameaças ao Senador exilado. SoPrimeiro, recolheu-se na residencla do Dr. Fil!llcisoo de mente em julho de 1895, retomou Rui Barbosa ao Brasil Fê-lo
Castro, seu médico e amigo. Dal, passru pam a legação do O.ile.
com a razoivel tmnq1lilidade de que já no poder Rodrigues Alves
Como o movimento em tomo dele crescia. para prendê-lo, Dão se lhe desfeririam as manifestações de violência antes havidas
conseguiu, disfarçadamente, chegar ao Moinho Gianelli, vizinho no Govemo de F1oriano Peixoto.·
Retomou, saindo exatamente emjllho, de Londres, passanao porto. e daí embarcar no navio ing!Ss Madalena, em direção a
do primeiro pela Bahia e afinal alcançando o Rio de Janeiro para
Buenos Aires.
Dtnante a viagem, escreveu a primeira carta a ser dirigida teaSSUIIrir sen mandato de Senador.
Ao fazer o primeiro pronunciamento, já em agosto de 1895,
ao públi~ justificando sua posição e renovando a tese de que era
estranho ao movimento militar.
em tomo da pacifiCaÇão do Rio Grande do Su~ esclareceu que de.. O.egando a Buenos Aiies, essa carta foi publicada no jornal via um testemunho aos seus pares. o que a saúde ainda não havia
La Nadon. A esse jornal dirigiu mais tn!s cart.as. Havia -pubücado lhe pennJtido fazer. Mas, desde logo, decla!:ava que, tendo retomaa segunda quando decidiu retomar ao Brasil para viver na Bahia, lu- do e assumido o sen mandato, Dão o fazia pom ttansigir, para ce·gar em que, sendo sua feml natal e o Estado que repesentava. e por der, mas manter a sna posição de absoluto combate as paseguiçõDão haver ali o estado de sítio, imaginava !"""'"'"""" tranqüilo. ·En- es que ainda se desdobravam sobre·os oficiais vencidos. Acliantc:o
ganava-se, porem, e ele mesmo disse, na suanimia simplicidade-.
mesmo que sua primeira providência seria lutar pela anistia ampla
Ao chegar de volta ao Rio de Janeiro, o Maiecbal Floriano em favor de todos os revoltosos peneguidos e acrescentou que dejá haVia. detenninado·s1Ía ptisão. VIajava nO meSiri<fnavio que o sejava anistia, Dão a anistia baslalda.
havia levado a Buenos Aiies. O navio, porem, de passageiros, deE desde então, no of'!cio de senador, oomeçou a lutar para
veria prosseguir viagem e passar pela Bahia, oode, par certo, sua que os p=eguidos do Govemo Floriano conseguissem a amstia
prisão se efetivaria. ~ situação, foi obrigado a homiziar-se ampla a itrestritt. E prosseguiu no combate a todas as manifestanu.m dos navios: da esquadra rebelde, o Aquidabã. Wao lhe :restava ções c:on!Iárias a direitos não reconhecidos.
Tendo ocor.rido a data do seu xetomo no recesso desta Casa.,
altem8tiva.. Mas, ao chegar o navio Madalena a Salvador, mal
apxtava,·subia a bordo-o Geneial Inoc:ênció Gaivão, com,:o·tele- somente hoje me é permitido faze< este tegistro. Anotar o que foi o
grama do Ministro da Guem• em punho, pam efetivar a prisão do exemplo de Rui Barbosa no exílio, como Sensdor, 6 dar aos joSenador Rui Barbosa. lgnotava ele que Rui, !""enindo-se, havia vens de hoje uma lição pam despertar-lhes poo:: inteiro o sentimenficado no Rio de Janeiro, sob a proteçio da esquadm revohada. to dos deve<es púbücos. (Muito bem!)
Frustrou~ assim, a prisão.
'
,
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a
Em Salvador, neutro navio, o Galícia. embarcaram os. mem- palavr.l ao nobte Senador Emandes Amorim, por 20 nrinutos.
bros de sua familia. E, no Rio de Janeiro, foca da Bana, Rui conO SR. ERNANDES AMORIM (PDT-RO. Pronuncia o seseguiu tzansportar-se do capitânia da esquadm tevoltada, o Aqui- guinte disc:w:w. Sem 11Wisão do omdor.) - Sr. Presidente, SM e
dabã, pam o navio Gallcia, e de novo retornou a Buenos -Aires. Sxs. Senadores, desta vez nós pretetJdemos disaltir a situação indíAü, eDI.ão, publicoo, em seguida. as duas ootras cartas no·joplal gena, principalmedte, na nossa região.
La Nacion, rebatendo todas as notícias falsas que lhe eram atribui·
Não queremos prejudicar os índios, pois nada temos coolra os
das pelo govemo btasileiro. Depois, escteVeu duas outras cartas, mesmoS, - . u m a série de problemas eltão ocom:ndo em nospubücadas em La Pn:nsa.
sa:regi.ão9 os quais co~ no decmrer do nosso discurso.
Não queria, porem, permanecer na proximidade do Brasil,
A demaxcação de ten:as indíganas no Bmsil, em muitas sionde, naturalmenle, o cüma pulítico acabaria par envolvê-lo. Em- tuações, tem sido motivo de éonfütos sociais sérios, pertmbando a
barcou, no principio de 1894, para Portugal N:ao imaginava que vida de milhates de biasileiros que engrossam essa legiio dos ex- •
enconli3SSe tempestade também naquele pais.
~
· ~
cluídos, que participam do hnmiJbante percentual de 2,.1% sobre a
Potém, apêDas chegado. verilicoo que oficiais brnsileiros, renda nacional.
que se hav:iam abrigado em navios portugueses, fo:mm smpreendiA maioria desses conflitos seriam evitadós se a dema1cação
dos com o gesto do govemo desse pais que çs declarou prisionei- de tenas obedecesse a lógica da I3Cionalidade e do bom senso, jã
ros ou pretendeu fazê. lo.
que a exclusão da área demait:ada, das ocupações de boa-fé, mniRui, então, escteVe, no Diário de Notídas de Lisboa. um tas com mais de dez anos de exploração agrlcola familiar, co_.,.
notável documento - ''Justiça aos vencidos"-, demonstJ:ando que o vadamente não afetariam os interesses e as necessidades da sobre-asilo não assegumva prerrogativa daquela monta ao governo asi- vivência física e cultmal dos índios existentes na região.
lante; que os asilados haviam sido smpreendidos na sua boa-fé. O
O processo de identificação e demarcação de ãreas indlgeque se praticava era um desresPeito ao ato honroso do asilo. defor- nas, na Amazônia e, partirulannente, em Roodônia, tem obedecimando-o em prisão ou em recoJliimento dos ofl.Ciais brasileiros a do mais a lógica dos antropólogos da Funai e das entidades nãotemiS potblgni=s.
govemamentais -às quais são vinculadas, como a Associação BraEla evidente que, dlante dessa situação, não restaria a Rui sileira de Anlropologia, par exemplo - do que a tealidade de cada
seiJão aüdar de deixar Portugal Foi o que fOz. viajando, ainda em grupo indígena existente em meu Estado.
Existem aberrações e abusos que ptecisam ser conigidos.
1894.
Londres.
E curioso notar-se a surpresa Iouvá.vel, de um lado, e a de- Cito, como exemplo, o caso da área indígena Karipma. com mais
cepção, de outro. Pensru que ali pudesse instalar-se com banca de de duzentos mil hec:ta.res para nove índio~ localizados no extremo
advocacia; mas verlficcu, como declatoo, que aquele eta um ten:e- DOite da área. Pois bem, a demarcação dessa área prejldiooo mais
no inteiramente vedado a estranho.
de cem familias assentadas pelo Incta no 01rtro extremo dessa tePermaneceu, então, em Londtes, baseando outras foonas de gião. sem qualquer comato físico com esses índios, sem nenhuma.
·
lr.lbalho para maDler-se e a flWlllla. Cuidou de neg6cios, de repre- convivência oo conflho social.
sentações adequadas, de aquisição de ações, enlim, dos meios que
A inclusão das terras ocupadas pelos colonos da ãrea iudíbastassem para manter-se dignamente.
gena Karipuna, foi uma arbitrariedade ptaticada pela Funai.
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Finalmente, Sr. Presidente, pem!ita-me chamar a atenção
1989, do Senado Fedetal e de seu
substitutivo na Câmaia, ri' 4881 de 1990, que dispõe sobre a deman:ação de ten:as ttadiclnnafmente ocupadas pelos .índios.
O referido Projeto de Lei guazda Ílnj>"Opriedades que precisam ser conigidas, no interesse do Pais, principalmente excluindo
da Funai o IllOIIOPÓlio da defmição de áitas indigenas, garamindo
o princípio legal do CODIIaditório.
Sr- Presidente. na Funai existe um esquema de oriaçio de
reseiVas indlgen.as. Ainda há pouco, ouvi uma história OCO!rida em
determinada região do Pará, para onde garimpeiros se deslocaram
a fim de explorar o ooro lá enconttado. Esses garimpeiros, embasados na le~ tentatam conseguir o alvlllli jonlo a Funai e fiCaZam
sabendo que uma semom já lhes teria ank<:ipado e requerido a
instituição de uma reserva iDdígena na região,

não se respaldou nos requisitos legais que crientam. a caracterização para o Projeto de Lei n"260,de

de uma áita illdígena. A cooseqt'iência dessa medida mbitn!ria e ilegal
é a ooodição de desamporo em que vivem """"" """""""' de familias
de agri<:ult<lres, excluldos do crédito, da assistência técnica, da infm-estmtuza e boje latpdos à ptôprla sorte, w:Jamando justiça e o
direito de posse dessa temt em que vivem e produze!II- ·
Outro caso bettante, Sr.. Presidenw, é o da Área Indigena
Uro-eu-wau-wan: são quase dois milhões de hectares pon pouco
mais de cem índios. Também nesse caso a dema=ção· afetoo centenas de famílias assentadas pelo Ioora, provocando uma situação
de conflito pmnanente entie os colonos e a FUII4i, que insiste em
petpetuar a inegularidade praticada contra os di:réitcs dos assentados e os interesses do meu Estado.
Poderia. oontfurrardescrevendo várias outraS situações como
esta. mas vou deter--me em apenas uma. a mais recente c a nrai;
ahstnd& A Funai inicioo, em maio deste ano, a c1éD:Jaicação de
uma~ dtnaorlnacla.Aiea Indlgena Mequém, mais uma vez
englobando tmas de coloooiassentados !"lo ID<:Ta. -. ·
Recebi uma grave denúncia de indigemsta da FUDai, ex-admiDistllldordaAdministraçio RegiooaldeCacoal, de que na vetdade
o grupo indigem.lnllade eçmo tài em um grupo de inestiços, heldeiros.de ~de origem :nordestina e bolivialia, que, D<> começo
do século, fOJ:alll explonr botracl>4 DOS s«ingiíls existentes na região, Mestiços sio boa parte dos brasileiros, sem· fl:to e sem tem,
exclnídos por este Pais afoza, sem qualquer privilégio.
- .
De pronto, a fim de fazer justiça e de garantir o direito dos
a.gricultoms assentados :na região há mais de dez anos~ sem qualp
quer conflito can os caboclos batiUdos pela FUDai. como "índios".
solicitei ao Senhor Ministro da Justiça que sobrestasse a de=ção e constituísse um grupo de trabalho, com a incumbência de
proceder à uma petfcia antropológica, para verificar se os btasileiros dados como !ndios m região de Mequém, erun !ndios na con-

Notem que essas resetVaS são criadas a bel-pmzer de um ou
dois funcionários da Funai, a in-..s de geupos, deixando de
atender o cidadào, o ser humano, que.,...;sa. trabalhar.
Como já disse, nós não temos Jleiihum interesse em prejldicar os lndios brasileiros, mas queremos que a Constituição seja
cumprida-no que se refere à determiDação de que, para criação de
uroa reserva, é necessátio se fazer.um estudo ontropológioo para
COilljlroVação da existência de !ndios vivendo, ttabolhaudo e caçando na região há IIll!ito_~ No entanto, o que verificamos é
que virou moda a criação de reservas indígenas, bastando falar
com alguns funciooái:ios da Fuuai que, can a autoridade que têm,

criam reservas em todos os lugares.
Para enoe!I3t", Sr. ProsideDie, terl=os um projeto a ser
aprecia.dc)hoje. mas em virtude das grandes votações a serem realizadas na c.sa DO dia de hoje. pedi adWnento da votaçio do projeto a fim de que. inclusive, retome à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania já que recebeu parecer contrário em outta Comissão, Tnta-se de maléria que interessa à Com;ssio de CoDStituição, Justiça e Cidadania e também de gnmde intetesse do. mou Escepção legal
Meses depois, prc:cisameDte em julho, recebi uma inusitada tado, Rondônia, pois visa esclarecer a alguns que. uo Poder Judixesposta do Semor Ministro da Justiça, remetendo-me despacho ciário. ainda teimam contta o direito dos cidadãos. condenando
do Sr. P!esideute da Funai, seguDdo o qual o assunto estava resol- pessoas indefesas. garimpeiros, ~- i::ujos dhcitos estão
assegurados na ConstituiçãÓ desde 1988: nos garimpOs liVres oude
vido J?0tt1U0 a demarcação da iirea havia sido ooneluida.
Oz2, Sr- Presidente, SM Senildoias e Srs. Senadores, o que haja trabalbo em sistema de Ccopera.tiv~, os garimpeiros não sefiZ ao Sonbor Ministro da JuS!iça foi-uma denúncia grave: denun- riam retirados- Mas as geandes nrinetadollls estão expulsando os •
ciei que a Funai estava ''fabrlcancio" mais um gNpo indígena; que garimpeiros com tratores. prcmovendo tirotei~ ferindo dezenas
a Funai estava. CI:Íando mais um conflito social neste País de mui· de !l'rimpeiros para afastá-Io,; dos seus djreitos.
tos CODflitos; denunciei que a Funai estava cometendo mais uma
Esta Casa tem a obrigação de aprovar uma lei que dê seguilegalidade.
_
rança a esses garimpeiros.
Eta o que tinha a dizer, Sr. Presidellte- Muito ol:rigado.
E o que fez o Sr. Ministro da Justiça1 Ouvidos de mett:ador
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Couoedo a
ao desespero de cemenas de familias de ll8ricultores afetados !"la
ari>itrariedade, pela ilegalidade que era plllticada por um órgão a palavra ao Senador Getaldo Melo. (Pausa)
Concedo a palavza ao Senador V alutir Campelo.
ele subotdinado. Fu:oo mudo, surdo, imensivel, diante da incerteO SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, agradeço a
za e da ~ça dessas fam!lias, que, asseDiadas na região por
oulro 6rgâo do governo fedem!, boje Dão sabem o que fazer nem deferência de V. Ex•, mas peço que cancele a minha inscrição.
têm para oede ir.·
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Couoedo a
A demàn:ação de áitas indígenas é assunto muito sério par.t
f!CU apenas na jmisdiçio da Funai ou do MiDistério da Justiça, palavra ao Senador Casildo Maldaner. (Pausa)
que têm provado agir com passiooalismo e imlcionalldade nessa
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
questiQ_ São fabricantes de conflitos sociais.
O SR- OSMAR DIAS (PP-PR- Pronuncia o seguiDie disEstru novamente solicitaDdo providencias ao Sr. Ministto curso. Sem revisão do orador.)- Sr- Presidente, SM e Srs. Senadoda Justiça a respeito da ilegalidade oomotida na demaroação de re- res. falei desta tnõuna anteomem a respeito de um assunto de ex·
serva Mequém. Os mestiços lá eocistentes têm o mesmo direito dos trema gravidadeNão vou usar koje os vinte minutos que o Regimento me fa~
milhares de sem-teml espalhados por este Brasil afora, não o privilégio de serem bati2ados de índios, em detrimento de outros btasi' culta. quero apeoas cmnmicar que esta> aguudando uma reunião
leiroo habitantes da região. também mestiços que. com a manuten- C<llll o Sonboc Presidente da República par.t, acompanhado dos Seção da situaçio aluai, deveriio se.- expulsos da áita, aumentaDdo a lllldozes que pretendam acompanhar-me, levar a Sua Excelência
esse quadro de ang6stia que vivem os produtotes rurais brasileiros.
legião dos excluídos no Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Teotalio VIlela Filho. F.,.,ndo
soar a ""mpainba) - Senador Osmar Dias, peço pexmissão a V. Ex•
para interromper o seu pronunciamento com a fmalidade de prorrogar a fi~"" do Expediente por mais quinze minutos, para que V.
Ex• possa concluir.
Cantimla V. Ex• com a palavra.
O SR. OSMAR DIAS- Obrigado, Sr. Presidente.
Agumlo com ansiedade a marcação dessa audiêucia. Pedi.
hoje. ao Líder do PSDB, Senado< Sérgio Maehado, que intm:edesse, para que, conseguindo a audiêucia, eu possa levar ao Presiden·
te da República não a reclmiaçõo e o choro- o Ptesideme está cato,
se fOI' para chomr, V3JlliJS chotar ab<açados -, mas a convicçio que t&nho de que esse problema pode ser IOSOlvido a tempo aiDda de vermos recupel3da a lireade plalllio, a tecoologia apliada m campo.
Quero levar sugestões ao Pxesidenl<> da República. Por isso,
o meu pmmnJciamcnto de hoje é apenas para dizei' que estaJ

agum:da.n.do com ansi.edade que me marquem uma audiência. com
o Presidente da República para que eu possa apresentar sugestões

a Sua"Excelência. .
· :
Obrigado, Sr. Presidente.

~

O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho)- Concedo a
paiavia à Senadora Benedita da Silva, que pocleli falar pelo period<! da prom>gaÇão que fiz quando usava da palavta o Senador Osmar Dias.
A SRA.BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.Promtneiao seguinte discw:so. Sem revisão da omdota.) - Sr. Presidente, Sr's e
Sts. Sena<lo<.s, ontem tive oportunidade de abordar um tema que
tralal'a de bu.,.,. junto a esta Casa e ao Govemo Feden!l apoio
para o movimento pam que o Governo da Flladélfia adiasse o prazo de execução do eonhecido jornalista Abu-Jamal. Por conta disso. não pude falar de outra. coisa que era também prioridade. o dia
6 de agosto, sobre o qual tive opoiiUDidade não apenas de ler !lOS
jamais mas também de ver na televisão uma :retrospectiva. data em
que foi lançada a bomba sobre a cidade de Hiroshima, em 1945.
I..;, for há cinqüenta aitOS. E temos um ditado que diz que
11
''rec<miar é viver • B recordar é viver os cinqUenta anos de Hiroshima, é viver para !DÍldar. Esta é uma luta constante dos defensores dos dü%itos humanos, para que nenhuma sociedade busque em
instmmemos altamente repressivos altemativas para resolver os
seus problemas. E nem 5equer um problema que pudesse }lstifi=
essa ação encontçunos.
~
Na época tiDhà eu apenas três anos de idáde. mas hoje. reprcsentaDt.e e defensora dos direitos humanos, vcoho .à t:ribuDa para
dizer que aquela data me fez, em toda a minha tiajetória, refletir
sobre até que ponto a mente humana, em seU desvio, em seu desequihôrio, é ""paz de ehegar.
Cento e quarenta mil pessoas moneram- obra das mãos dos
homens. Ao meditar sobre essa situação, reportei-me à Bíblia Sagrada. o que sempre faço nos momentos diíJ.Ceis, de reflexão. Porque exatam.ente aprendi que Deu& nos concedeu o espírito do discemiTJ'I!IIJJto e, representado na Sua figura máxima, Seu filho, Jesus
Cristo, disse que abençoaria as obtas das nossas mãos e que fariamos obtas maiores que as que Jesus Cristo tinha feito.
E descobri que essa obra foi maléfica e que não teve, evidentemente, o apoio e a bênção de Deus. A bomba foi uma descoberta fatal, que colocou gente contra gente.
Nos mometllo& em que pude refletir, com gtaDde emoção li
também, nessa história triste, que tres dias depois desse fato que
levou mais de cento e quarenta mil pessoas a serem assassinadas;
tivetllOJ' Nagasaki, oode outnl bomba não causru meoar fl"'ju{ZO,
ou,dç Dão houve menor violência, ODde não foi menor o desvio. e
onde tivemos mais de 70 mil mortos, mais de 70 mil gmvemenr.e
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feridos e queimados, sem contar. ainda, os que ficanun altamente
coo ta minados e as gexações futuras.
Essa invenção, na verdade, foi destniidora, e eu vi que o ser·
humano é fusaciável: quanto mais tem mais quer. E o homem. na
sua sabedoria, pôde, naquele exato momento, querer mais e mais,
porque ele sabia que a sua inteligência exigia mais conquistas. Só
que ingleses, franceses, indianos. russos, norte-americanoS, todos,
~ na sua inteligência, em constmir um instrumento que,
na verdade, seda de destruição: a bomba dehidrogênio.
Nós vimos a guena, o extermínio, a destruição, a guena do
Leste, onde Alemanha e Rússia puderam mostrar todo o .seu potencial de inteligência, do meu ponto de vista. negativo, porque era
a des1mição do homem.
.
A exibição televisiva que eu pude ver desse problema, no
domingo, no Fantástico, em que um Instituto de Washington fazia
uma demonsttação exibindo o B-29, não contou de f=na alguma
essa tragédia. Re<:otdar é viver. Reeordar para mudai; recordar
para aprender. Novamente, lembrei-me de outro vetsículo bíbli<:9:
"De que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados?"
~ esse foi. sem dúvida nenhuma. um grande pecado, o que chama~
mos de pecado ~ porque vimos o extermínio daqueles que,
naquele momento, nem sequer podizm com sua própria inteligência responder da mesma forma.
•
Deus faz, a natureza conserva e o homem destrói E uma
grande lição pora todos n6s.
Lendo o cademo especial do Correio Braziliense sobre a
matéria, pensei: famóso
seis ams ....... quando ttl.3tld<>l
aquela carta em que falava dos avanços científicos, certameDte
pensava que aquela idéja magnífica, científica seria aproveitada
em beneficio do povo. E lógico supor-se que poderiam ser construídas bombas de extraadinária potência, mas acredito que·ja·
mais passou pela sua cabeça, naquele momento, que iriam usar
essa inteligência para fazer uma bomba e destruir Hiroshima.
como vimos.
"'
Trago também algumas palavras proferidas pelo Almirante
Leahy, ·um dos comandantes americanos, que escreveu anós depois: ''O emprego dessa aijl:!a báibara, tanto em Hiroshima quanto
em Nagasaki, Dão nos trcuxe qualquerutilidade na guexra contra o
Japão."
.
Ao fazer uma leitura mais reflexiva~ vejo que. à época, ...
aquilo era o clímax do esforço concenttado da inteligência; daqueles homens que poderiam ter dado outro tipo de contnbuição ao
mundo - eles eram os principais cientistas da época. Alemaoba,
Dinamarca, Itália e tantos outros países se aproveitaram da· idéia
de seus representantes, de sua capacidade ciell1.Ífica, intelectual,
tecnológica, pora ter em mãos um instnnnento que representa a
destruição de, podemos dizer, parte da humanidade.
Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. Senadores, é do meu dever dizer,
como cristã que sou,·que a vida pertence a Deus e que o diálogo
ainda é a maior 3IDl3. que o ser humano possui para persuadir.
Qualquer ato que fuja disso significa violência, por mais inteligentes que sejam nossos cientistas.

o

r!SÍCo,

Tenho certeza que sua inteligência, altamente violentada
naquele momento, deve ter tido por eles· mna leitura frustrante.
Talvez naquele momento eles tivessem querido, na sua Ul3ioria,
ser ignorantes p;u;a não serem conhecidos pela humanidade como
detentores de ciências utilizadas numa dista<ção do momento in·
crivei de declínio da mente humana para a destruição. Por isso,
esse dia deve ser lembrado por todos os países e por todos nós,
que~ sustentamos e não queremos a guena.

Rendamos louvor neste momento também ao nosso querido
BrasiL que às vezes tanto criticamos pelas ações morosas de seus.
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govemantes. í:wemos momem.os difi~ é vetda.de; até vivemos
sob ditadura, mas tivemos a COiagem, de =ta fOIIDa, de iDqledir
que a Nação viesse a usar armas para destiUir todos aqueles que
verdadeiramente se posicionaram CODtm n6s. O País p5de, pelo
contcirio, auxiliar outros que viviaril momentos dificeis pam que
podessem roscar sua hberdade e tr.mqúilidade.
Luto pela paz; uma paz que Dão pode ser aquela onde haja
demmamento de sangue. Já ullrapassamos o Velho Testamento,
estamos 110 Novo Testamento~ que diz que Jesos Cristo veio para
que tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Mesmo
aqueles que Dão cm.m Disso sabem perfeitamente que foi o diálogo que veru:eu e podem coJocá.lo como &r.IJlde Jider espirltnal de
toda a humanidade; principalmente aquela .qoe aê.
Penso, Sr. Pxesidente, St's e Srs. Senadores, que !lOS eabe
neste momento levaDtar nossas vozes numa luta pela paz. Em =ta
ocasião. li no Velho Testamento que sem deJ:ram.amento de sangue
Dão haverá redenção. Temos rola<lo suor e saugue de alguns brasi·
leiros, mas lutaiemos até o último esfOtÇO pam que nossas imeligências9 as inteligênciâs ~eiras. cient.fficas ott. Dão. llUilCa
construam algo que seja de nossa discmdância e que sirva para
deiia.mar o sangue dos nossos irmãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidellte. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (feolollio Vuela FUbo)- Sobre a
mesa; requerimento que será lido pelo Sr. 1~ em exetclcio. Senador Renan CaJheiros.
É lido e apcovado o seguinte
REQUERIMENTO N"L067, DE 1995
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1•, do Regimento Interno,.considemrcomo licença antorizada o meu afastamento doo !IabalbosdaCasano periodo de 2a 7-8-95.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1995. - Senador Ney

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela FUbo)- Con=jo a
palavta ao nobre Senador Bernardo Cabtal. pela a:dern.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pela ottlem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero agradecer ao Plenário,
em nome do Senador Jefferson Péres e no meu, a atenção que está
sendo dada à aprovação do Item 1 da Ordem do Dia; sobretudo,
agradecer ao Uder do Govemo e aos Lideres do PMDB, Lideran·
ças do PTB e PFL, que conlribuíxam para um sonho da SIDERAMA.
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho) - Pois Dão,
nobre Senador.
·
Em votação.
Os Srs. S~ que o aprovam queiram pennanet:er sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr.I'Iesidente, gostaria
de registrar o voto contrário do PT. '
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vuela Filho) - A Ataregistrará. o voto cootrário da Senadora Bencdita. da Silva e do Senador José Eduardo Dutt:>..
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 94, DE 1995
(N" 276195, na Casa de origem)
~

sobre a transferência do controle acio-

nário da CompaJJhla Siderúrgica da Amazônia -SIDERAMA e dá outras providências.

O Congresso NacioDaldecreta:
Art. 1~ Fica o Poder Exea1tivo autorizado a promover, por
inteii!lédio da Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRAS (em liSnqwma
quidação), a transferêneia do controle acionário da Compe!llda SiO SR. PRESIDENTE (feolollio Vdela FUbo)- Esgotado denirgica da AIIL1Zônia - SIDERAMA para a iniciativa ptivada,
preferenciahnenle mediante aumento de capital com renúncia ru
o tempo destinado ao Expediente.
cessão Onerosa, total ou paiCial, pela União, de direitos de subscriCOMPARECEM MÁIS OS SRS. SENADORES:
Levi Dias- Odacir Soares- Ramez Tebet.
ção, de modo a garantir a igilidade do peooesso e a existência de
O SR. PRESIDENTE (feolollio Vdela FUbo)- Esgotado recursos para investimentos D!l empresa.
Art- 2" FlCa a SideJ:utEia Brasileira S.A. - SIDERBRAS _
o tempo destinado ao Expediente.
(em liquidação) autorizada a realizar a reestiUtm:ação financeira,
Passa-seà
·
operacional e patrimonial da Companhia Sidetúrgica da Amazônia
ORDEM DO DIA
- SIDBRAMA, jX'dendo, pam tanto, assumir obrigações da empresa,
utilizando o aédito oriundo da assunção em 3lliilellto de capitaL
Item 1:
Art- 3" No pagamento doo dêbitos assamidos, deveriio ser
utilizadas obrigações "''JJ"SCS'Iativas de divida federal, até o valor
PROJETO DE LEIDA CÂMARA"N"94,DE 1995
dos passivos da Sidet:mla, apn>doo em balanço andi!ado a ser levan(Em regime de urgência, nos termos
tado pam esse [l!ll, que Dão podelá ser superior a R$20.000.000,00
do art. 336, "b", do Regimento Interno)
(vinte milhões de o:ais).
Art- 40 Esta lei~- em vigor na data de sua publicação.
Votação, em tomo único, do Projeto de Lei da
O SR. PRESIDENTE (feotônio VIlela Filho)- Item 2:
Câmara n" 94, de 1995 (n" 276195, na Casa de origem),
de inicialiva do PresideDte da Repáblica, que <tispõe soPROJETO DE RESOLUÇÃO N" 8S, DE 1995
lm: !Iansfet€ncia do controle acionário da Companhia
Sidetúz&ica da A mazAnia - Siderama, e dá outras provi(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 'b", do Redências, tendo
gimento Intemo)
·
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator.
Projeto de Resolução n" 85, de 1995, de inicialiva da Mesa,
Senador Jefferson Péres, em substituição à Comissão de
que altera o Regimento Interno do Senado Federal
.As::!luotos Eeonômkos.
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição,
A discussão da mat&ia foi encenada na sessão
otdinária de ontem, quando teve sua votação adiada de- Justiça e Cidadania)
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente, peço a
vido à falta de quorom.
palavra pela ordem.
Em votação.
O SR PRESIDENTE (feotônio Vilela FUbo)- Concedo a
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, peço a papalavra a nobre Senadora Benedita da Silva, pela ordem.
lavra pela ordem.
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Sr. Teotônio Vilela Füho, Jll Vice-PresidenJe
deixa a catkira da presidência, que E ocupada pelo Sr.
José Sanrey, Presidente.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT·RJ. Pela ordem.
Sem revisão da oxadora)- Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo a este Plenário, no sentido de retiiar a Ull!ência desta matéria.
E digo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, temos uma
comissão já constiluída, designada para examinar esta matéria. que
é a Coolissão para o Regimento Jntemo.
.
Acredito, Sr. Presidente, que se n6s aqu~ oom a aprovaçào
deste Plenário, levannos este ~jeto a essa comissão que está designa.da. não será apenas uma atitude de reconhecimento a estaco.missão, que foi constituída, mas também a oportunidade que teremos para eventuais emendas que possam ser necessárias a este
projeto, colocá-Ias pua que este projeto possa ser aprovado.por
un••imid•de, por este Plenãrio.
É o apelo que faço a este Plenário e ao Sr. Presidente.
· O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, peço a palavra.
•
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra 0 Se·

nador ~~E~~ CABRAL (PP-AM. Pela ordem. Sem
--"Révisiio do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a s~d
Benedita da Silva. com a inteligência que Deus lhe deu, deve estar
num processo de osmose, recebendo o que eu já havia dito a algumas lideranças, sobre)Udo à assessoria da Mesa.
.
Como fui designado para relatar a matéria, Sr. Presidente,
queria. antes de
uo mérito, levantar uma preliminar. A eminente Senadora faz um apelo, cu levanto uma preliminar no seguinte sentido. O emineme Senador Ucio Alcântara, na sessão de
quinta-feita à tarde, confonne consta do Diário do Congresso Naclonai, 4 de agosto, sexta-feint, manifestoo a sua es1ranheza em relaçào à iniciativa desse projeto de resolução porque há uma comissão especial CJlidando da refonna do Regimento. S. Ex•, a seguir.
disse que v. Ex• considetasse esse apelo porqoe existe uma decisão da Mesa que mandou sustar a tram:itação de m1merosas iniciativas dos SIS. Senadores. E V. Ex', Sr. Presideme, com muita propriedade, na hora, esclareceu ao eminente Senador Lúcio Alcântara que pedia a colaboração uma vez.que a resoluF era de extrew....- -~~~ a fim de que 6 Senado p:adesse e\'itar o desgaste são paiavras de V. Ex'- que as esta1isticas que (otam feitas durante o primeiro semestre deste ano causaram a muitos Senadores.
A preliminar, Sr. Presidente, só podenl ser fundada, se V.
Ex' entender que deva ir para a Comissão d,a 'qual é Relator o eminente Senador Ucio Alcântara, se for revertido o status quo ante,
oU seja, que V. Ex• ouça o Plenário para tom.ar'sem efeito ou para
que se revogue a urgência.. Fora dessas circunstâncias, Sr. Presidente, não encontro uma outra saída para que tenhamos a remessa
desse projeto à referida Comissão.
Aguardo o que V. Ex' houver por bem delibetar e, a seguir,
apresento o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Bemardo
Cab:al, a Mesa aprovou esse projeto de resolução em c::acl.ter de
extrema Ull!ência. por uma n~sidade levantada no plenário,
atmvés de diversos pronunciamentos aqui feitos per inúmeros Senadores. Há uma Comissão destinada a tiatar da reforma regimental e uma Comissão mais global, constimida pela Mesa, entregue
ao Senador Renan Calheiros, pua modemiZllçãO de toda a Casa,
inclusive no que se refere ao Regimento. Especificamente, foi
constituída uma Comissão para receber todas as Sllgestões relati.vas às modifi~s regimentais, tendo, como Relator. o Senador
Lúcio Alcântara. É uma Comissão abrangente. A medida que esta-

en-
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mos tomando é exclusivamente de urgência e tópica. ~ao é uma
medida que envolva o conjunto do zegimento e pode ser feita pela
Comissão especial que está encanegada de tr.ltar do assunto. Nós
apenas estamos querendo tomar uma medida de interesse do Pienário, dos Slli. Senadores, que estão submetidos- vários deles se
pronn.ociaram a respeito _ ao constrangimento de votar licenças,
justifJCativas de faltas. Ao mesmo tempo, já existe o comenso da
Mesa. 110 sentido de não estabelecer Ordem do Dia às segundas·
feú-as e sexfaS.feiras. A Presidência está atendendo a uma solicita·
çao do Plenário, dos Sts. Senadores.
A Mesa considerou o assunto de urgência;atendendo à solicitação de inúmeros pronunciamentos feitos no plenário. Assim,
não se justifica a suspensão da urgência. Se este assunto s6 for discutido quando da votaçào total do Regimento, naturalmente ele
não terá mais a finalidade que tem hoje, no sentido da urgência solicitada pela Mesa.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, peço a paIavxa, para encaminhar.
SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Lácio Alcântara, pua encaminhar.
o SR. LÚCIO ALC.ÂNTARA (PSDB-CE. Para encami-

o

nhar. sem revisão do orador) - Sr: Presidente, S... Senado!es. V.
Ex'meperdoe.
O SR. PRESIDENTE (José Samey). 'pediria a V. Ex'licença pua, em primeiro lugar, depois v. Ex' encaminhará. Temos
parecer do ilustre Relator sobre a matéria. Em seguida, v. Ex'
0
irá sup1ementar.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, peço a pa-

IáVIa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex' tem a pala""'• pela ordem.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela Ordem.
Sem revisão do ol'ador.) - Sr. Presidente, insisti em ter a palavra
agora apenas para fauruma relificação.
v. Ex.l ahldiu a que a Comissão Especial, constituída par.l
estudar o Regimento, estaria vinculada ou subordinada ã. Comissão Geia! de Modemização dg Senado.
Na vetdade, não é bem assim. Essa Comissão do Regimen- •
to foi uma Comissão aprovada pelo plenário do Senado, para fazer
os estudos especificamente em relação à matéria do Regimento.
Por outro lado, ela ó presidida pelo uobre Senador Ney
Suassuna. Apenas sou o Relat.cr da Comissão. ·
Quando usei da palavra na sessão extr.lOidinária. de quintafeira passada, o fiZ no sentido de resguanlar aquilo que entendia,
em uma competência da Comissão delegada pelo plenário. e porque entendia que a aprovação de uma matéria tópica- como V.
Ex• muito bem disse -. iria, de certa maneira, constituir um desestímulo para o trabaJho que a Comissão vem empreendendo.
Essa é a minha posição pessoal. Claro, o plenário é sobetano, podenl decidir como bem entender, mas não me sentiria bem
se não trouxesse ao conhecimento do plenário a nossa eslr:mheza
em relaçào à adoção de uma medida dessa, de urgência, para assunto que, a meu juízo. não tem essa urgência que lhe é amàlída.
Mas é evidente que a decisão ~ plenário será soberana, e, a
mim, não caberá ootra coisa se não acatá-Ia.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Ucio AIcântara, em nenhum momento a Mesa considerou que a Comissão
está subotdinada à Comissão Geral encarregada da reforma da
Casa; ao contrário, a Mesa sempre considerou que essas emendas
todas, essas pl'OlX)Sições que têm transitado pelo plenário constiruem uma colaboração à Comissão da qual V. Ex,.l é relatoc. Votar
esta urgência, hoje. não significa ·nenhuma agressão à Comissão,
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como também a Comissão não significa nenhuma agressão l ou- tem aconteciClo. Poderá haver :recwso para o Plenário. se o SeDa-·
dor julgar que decisão da Mesa não é conveniente. Ele poderá relia, mais ampla dentro do Senado.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães para correr para o Plenário, que terá oportunjdada de decidir.
O Sr. Hugo Napoleão - Pennha-me apenas um esclarecicontradita:r.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. meDlo?
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Pois nllo.
Para contradita:r revisão do orador) - Sr. Presidente, pelo respeito
O Sr. Hugo Napoleão- Talvez .U devesse ter aduzido, V.
que tenho ao nobre Senador Uício Alcântara. quero loovar a atitude de V. Ex.& e da Mesa em apressar, em trazer uma. solução pelo Ex• tem toda a razão, trata-se do ônus e do ânus limilado. Então,
problema que tem sido ventilado em várias oportunidades por exa essa a diferença que eu faria.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA · Sr. Presidente, peço a
muitos Senadores desta Casa, noladamente por mim e pelo Sena·
dor Pedro Simon. N6s temos tratado desse assunto e V. Ex• levou- palavra Dio para lr.llar exatameDle sobre o projeto.
o ao conhecimento da Mesa e dentro da urgência indispensável
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex•, para tzat.or
para que se tome uma providência. a Mesa se reuniu, trouxe uma do projeto, teria que discuti-lo depois do parecer do ilustre Relaprovidência ao coohecimemo do Plenário. Acho que não cabe tor. V. El<' fu:ará inscrito neste sentido.
Concedo a palavra ao Relator, para proferir parecer.
mais demora alguma e não há nisso qualquer lesão no que diz respeito à Comissão da qual é relator o ilustre Senador Lllcio AlcânO SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para proferirpa·
taia. O Senador Renan Calheitos também não se sente Ofendido recer.) - Sr. Presidente, à vista da urgência que o caso comporta, a
com isso .ou se~ com a Comissão Executiva ter-se apressado em Relataria ouve por bem apresentar uma propJSta de substimti.vo ao
atender aos anseios da cãsa;.que acredito serão tradu:iidos na vota- projeto de tesolução, a fim de melhotar a técnica legislativa.
ção que V. Ex• irá submetei; isto é, fazer com que as sessões de
É que o projeto que alteta o Regimento COill.CÇ&Va com o
segunda e sexta não tenham Ordem do dia, até porque não são des- art. 1•, fazendo remissão ao art. 154; depois, no art. z•. fazia refecontados jetons dos Srs, Senada:es. Então nós vamos para uma t:ência ao art. 13 e, após essa IIOI'!t'alização. a Relatoria resolveu
v~ pua uma tia.nsparência que não estava havendo e que. acolher .as emett.4as que fon:am o Sllbstitut.ivo.
Realmenre, Sr. Presideme, com a CC!l!nlluição de vários Sehoje. estamos sentindo que, doravante, vai haver no Plen.árlo.
AsSim. V. ExA atendeu aos anseios e aos reclamos da Casa e nadores -Senador Hugo NaP<>Ieão, Senador Bello Pargo, Senadora
merece elogios e nllo criticas de qualquer dos Senadores.
Benedita da Silva, Senador Epitácio Cafeteil:a- a Rola!oria hoove poc
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. PresideDle, peço ã pala· bem pedira V.Ex•tome em considetação o seguinte parecer:

a

vra pela onlem.

O SR. PRESIDENTE (José Samey ) - Concedo a palavra,
pela onlem, ao nobre Senador Hu.Jlo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PL Pela oxdem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas para esclarecer que estou encaminhaudo duas emendas que já foxam submetidas à apreciação do eminente Senador Bemardo Cabia! e que
me parece mais com relação à questão da técnica legislativa., Numa
delas, propõe-se a supressão da expressão ''ressalvado o disposto no
ati. 4f1' que é """"""" do art. 13, caput in fine. PDnjUe esse artigo
exa1amen1e faz uma ressalva de outta ressalva. Ou seja:
Será CODSiderado ausente o Senador, cujo nome não conste
da lista de comparecimento, salvo se.em licença,- e lá mais para o
fmal, diz: ressalvado o disposio no art. 40.
•
Então, pará dar maior infoanidade, propus a supressão dessa expressão no art. 13. E. no art. ~propus, então. uma nova redação. vazada nos seguintes tennos:
A ausência do Senador, quando , iiicumbido de representação da casa ou ainda no desempenho de .missão no País ou
no exterior, deverá ser autorizada, mediante deliberação do Plenário. se houver ÔOllS para o Senado.
Então, ficaria o art. 13 para as automações sem ônus, e o
art. 40 dedicar-se-ia esclusivamente àquelas autorizações com
ônus. Ou seja. no primeiro caso, á. competência seria da Mesa e no
segundo caso 'a oompetfulcia seda do Plenário. Esse era o esclarecimento que gostaria de prestar e já encaminhado à consideração
do Senador Bemanlo Call<al.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Apenas para um esclarecimento, Senador Hugo Napoleão, V. E<' pode apresentar a emenda depois do parecer do ilusttc Relatar, Senador Bemardo Cabral.
Mas gostaria de esclarecer também a V. Ex• que t.oda.s as licenças têm õmts para o Senado. Umas se constituem no ôm.Is de
diárias e passagens; out:ms no pagamento da remuneração. se for
dia de sessão em que haja Ordem do Dia. Por este motivo, a Mesa
achou conveniente colocar que seriam as licenças concedidas pela
Mesa. evitando ao Plenário esse consttangimemo que muitas vezes

''Proposta de substitutivo ao Projeto de Resoluçãci
n'SS/95.
O Senadri Fedetal resolve:
Art.l•O art. 13 do Reghnento fntemo do Senado
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"4<1- 13 Será cousiderado ausente o Senador rujo
nome não conste da lista de comparecimento, salvo se
em. licença, ru em representação a serviço da Casa, ou,
ainda, em missão politica ou cultural de interesse porlamemar, previamente aprovadas pela Mesa, obedecido o
disposto no art. 40.. .
§ 1• O painel do plenárlo será aciooado nas sessõ- •

es deliberativas.
§ 2" Considera-se ainda ausente o Senador que,
embora conste da lista de presença das sessões dcliberativ~ deixar de comparecer às votações,. salvo se em
obsttução derlarada por líder partidário ru de bloco par-

lamentar." .
O artigo 2", Sr. Presidente, tem a COillnlluição do eminente
Senador Hugo Napoleão que, realmente, melhora a redação e coloca em ordem o art. 40 - aoolhida a redação do emirienre Senador
Hugo Napoleão, passárá a ter este texto:
"Art. 40 A ausência do Senadà-, quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, no desempenho
de missão no País ou no exterior, devetá ser autorizada
mediante deliberação do Plenário, se houver ônus pata o

Senado."
A seguir, Sr. Presidente, vemo§ SOque diz:

''§ 5' Os casos de licença seriio decididos pela
Mesa CODl reanso para o Plenário."
Há uma cantriruição do eminente Senador Bello Parga com
o b:3balho da Assessoria da Mesa e o meu proprio, Sr. fusidente.
Art. 3" O art. 154 do Regimento Interno do Senado Feden!l
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 154. As sessões podem ser:
I · deh"berativas:
a) ordinárias

pam a sessão ordinária, ressalvado o disposto no paiágrafo seguinte.
§ 3" O Presidente poderá coovocarpar.~ qualquer

b)ex~;

tempo sessão ext:ratmlinária~ quando, a seu juízo e ouvidas as lideranças partidárias, as ci:ramstGncias o reco-

ll- Não deh"berativas;
m-Especiais.
§ 1• Considera-se sessão ottfulária, par.! os efeitos
do art. 55, Inciso m, da Constituiçáo Fedetal, aquela
realizada de segunda a quinta-feir.l, às 14h30min, e às
sextas-feiras, às 9h, quando hoover Ordem do Dia deli-

berativa previamente designada.''
E aqui a contribuição do Senadoc Bello Patga.
§ 2" As sessões exb::lordinárias, com Ordem do
Dia pi6pria, realizar-se-io em horário diverso do f>Xado
pam a sessão ordinária, ressalvado o disposto no paiágrafo seguinte.
· ..
·
§ 3" O Presidente podeni convocar, par.! qualquer
tempo, sessão exttaotdinária quando, a seu juÍ:lD e ouvidas as ljderariças:, partidárias? as circunstâb.cias o reoomendamn ou haja D<CeSSidade de delibernçlio urgente.
§ 4" As sessões não dehõerativas destinam-se a
discmsos, connmicações, leitura de proposições e outros
assuntos de inieresse político e parlamentar, sem Ordem
do Dia.

§ ~A sessão especial se realizaxá. excbJsivamente
par.! comemoração ou homemgem.
§ 6" A sessão ottlinária não se realizará:
I· por falta de mlmero;
n - por deh"beraçáo do Pl.enáti.o;
m- quando seu peóodo e duraçáo coincidir, embora pan:ialmente, com o de sessão conjunta do Congresso Nacional;
IV - Por motivo de força maior assim considerado
~ pelaPresidência.''
E a repetição do que bavia na proposta anterior.
Art. 4" Os prazos regimentais são contados em dias tíieis.
Art. 5" Esta resolução entia em vigor na data de sna publi-

mendarem oo baja necessidade de deh"beração urgente.
§ 4" As sessões não deh"berativas destinam-se a
disolrsos, leitura de I""P"Si.ções e outros assumos de intemsse politico e parlamentar, sem Ordem do Dia.
§ 5" A sessão especial se reaiizaiá exclusivamente
pam comemoração ou homenagem.
§ 6" A sessão Oidinária não se realizaiá:
I- por falta de mlmero;

ll- por delibe!ação do plenário;
quando seu peóodo de duração coincidir,
embora pan:ialmente, com o de sessão COil,jmta do Congresso Nacional;
N- por motivo de,força maior, assim considerado pela Presidência."
·

m-

Art. 2• O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fedetal

passa a vigorar com a segninte ,.dação:
Art. 13. Será conSiderado ausente o Senador cujo
nome não conste da. lista de oowpatedmento, salvo se
em licença ou em representaçáo a serviço da CaSa ou;
ainda. em missão politica, adminisiiativa oo cnltuml de
interesse parlameotar, no País ou no O)(teDoc, p:eviaaJenbi
aprovada pela Mesa, obedecido o disposto no art. 40.
§ 1• Considera-se ainda ansente o Senador que,
embora COilSie da lista de presença nas sessões com Ordem do Dia deliberativa, deiaar de ~ecer às votações, salvo obs1111ção declarada por líder partidário ru
de bloco parlamentar.
§ >l!' O Senador que faltar às sessões deh"berativas,
leiá deseornados de sua remnneração, ã razão de um
trinta avos por dia, toda; os dias de ausência.

Art. 3" O art. 40 do'Regimento Interno do Senado Fedetal
passa a vigcnr com. as segu~ alterações:
Art. 6" Revogam-se os §§ 1• e 2•, do art. 43, do Regimento
Art. 40. Mediante deliberaçáo do Pleoãrio, o Se- Intemo jlo Senado Federal, e as demai!; disposições em eóDlclrio.
nador poderá, com ônus pam o Senado, ser incnmbido
E o relatório, Sr. Presidente.
de representação da Casa ou desempenhar missão DO
O SR.. PRESIDENTE O:osé Sarney) • _O parecer conclui
País ou no exteriol'.
pela aprovaçáo do projeto, nos termos do substitutivo que ap<eSODta.
Sobre a mesa, emendas que serio lidas pelo Sr. 1s:t Secretá§ 5" Os casos de licença serão decididos pela
rio em exercício, Senador Renan Calheiros.. ·
Mesa.
Ait. ~Os prazos regimentais são contados em dias úteis.
São lidas as seguintes
Art. S"Esta Resolução entra em vigornadatade sua J'lblicação.
EMENDA N" 1-PLEN (Substitutivo)
Art. 6" RevogamCse os §§ 1• e 2" do Art. 43 do Regimento
Art. 1• O art. !54 do Regimento Interno do Senado Fedetal Intemo do Senado Fedetal e as demais disposições em contririo.
passa a vigorar com a seguinte~:
Justilic:ação
· "Art. 154. As sessões do Senado realízam-se diaO escopo desta Resoluçáo é o de desafogar as reuniões orriamente, de segunda à sextawfeira. e podem ser.
dinârias. reservando espaço no cronograma. de atividades da Casa,
I- delibetativas:
pi6pria para as maDifestações alheias aos assuntos da Ordem do
a) ordinárias; e
Dia, os quais amah!>ente congestiauam a pauta de trabalhos, alia·
b) extraordinárias;
sande a diseussão e votação das matérias agendadas, e prejldicanll- nãodehl>erativas; e
do o andamento llOmla! das pmposições que, por sua nalllreza,
cação.

-.. m~ especiais.--

~roem-~entoprefcrencial.--

--- --

-----------

§ 1• As sessões ordinárias, de presença obrigatóSala das Sessões, 8 de agosto de 1995.- Senador BeBo
ria. destinam-se à discussão e yotação de matérias cons.. Parga.
!antes da Ordem do Dia previainente designada.
§ 2" As sessões ex!I3ordinárias. com Ordem do
Dia propria, se ttalizarão em horário diverso do f>Xado

EMENDA N" 2-PLEN

Ao art. 13.
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Requeiro, nos t.etmos do art. 256. do Regimemo Intemo. a
a expressão: ":ressalvado o disposto no art. 40"?
retiiada da Emenda n" 3, de minha autoda. oferecida ao Projeto de
13. caput, ln 6ne:

Supa.~se

COI!StaiJ.IJl do art.

Jusiifiat9io
Tmta-se de emenda de te<Jação. pois o artigo contém duas
ressalvas. possibilitando dúbia inteipiotação.
Sala das Sessões. 8 de agosto de 1995.- Senador Hugo
Napoleãó, Lider do PFL.
EMENDA 1'1"3- PLEN
Aoart. 40.

Dê- se a seguinte «dação ao capul do art. 40.
"Art. 40. A ausência do SeDado!:, quando iDcumbido de represeDtação da Casa. ou. ainda. no desempeDho de nüssão no Pais ou no exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se houver .ônus

para o Senadot

Jusiifiat9io
Tia.ta-se de emenda decon'ente de outra, de minha autoria,
que preteode suprimir a referência a esse artigo. constante do art.
13, .fim de que o preseote artigo trate, apenas, dos afastamentos
COOl õnus e o art. 13 dos sem õnus.
, saia das Sessões. 8 de agosto. de 1995.- Senador Hugo
Napoleão, Lider do PFL.

a

EMENDA N" 4-PU:N
Dê-se ao art. 4"do Pxqjeto de Resolução n" 85,de 1995. que

altem o Regimento Intemo do Senado Federal. a seguinte redução:
"Art. 4'1: - Os prazos regimentais serão contados
em dias 1iteís. ressalvados os referentes à tr.u:nitação das
propostas de e.me.ndas à Constimição."
Justificação
A emenda proposta visa resguardar a tramitação especifica
das propostas de emendas à Constituição confotme estabelece o
T'lllllo IX do Regím!'llfo Intemo que traia das Proposições Sujeitas
a Di<po&ições Especiais. Tal medi<!" j«teode garantir que uma
noana regimental especlÍlca Dão poderá ser sobteposta pela re!l"'
geral. assegurando a excepcionalidade estabelecida no manual de
pro=limento legislativo do Seoade.
·
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1995.- Benedita da Snva.
O SR.IRJGO NAPOLEÃO (PFL-~r: Pela Oidem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer que encaminharei à Mesa requerimento de retirada dás emendas. tendo

Resoluçãon"85,de 1995.
Sala das Sessões. 8-S-95.- Hugo Napoleão.

REQVERIMENTON"L067.C,DE1995
Senhor Presidente.
Requeiro. nos termos do art. 256, do Regimento Intemo. a
retiiada da Emenda n" 1. de minha autoda. oferecida ao Projeto de
Resolução n" 85, de 1995.
Sala das Sessões. 8-8-95.- Bello Parga.
O SR. EPITÃCIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coo<:edo a palavm.
pela ordem. ao nobte Semckr Epitácio Cafeteira.
O SR. EPlTÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem.
Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, qúanto às emendas de
minha autoria. soliciro não sejam C<li!Sideradas parque o Relator já

as incowOroU ao seu relat6rio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex' seiá atendido.
Nobre Senador Bemardo Cabral. resta apenas uma emenda
da Senadom Benedita ela Siva som a qual V. Ex• não se manifes..
tou. As outras emendas fomm tetir.ldas pelos autores.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM)- Sr. Presidente,
a Senadom Benedita da Siva quando apresentou a emenda o fez
apresentando-a ao projeto anterior que não constava :realmente di~
zendo que os pi>ZOs seriam contados coosiderando os dias úteis,
ressalvados os referentes à tramitação das propostaS de emendas ii
Ó>nstinrição. De modo que apenas é uma abundincia mas a acolho, Sr. Presidente. tendo em vista que melhora o texto para não
haver confusão por ocasião da lramitação das propostas de emen·
da ii Constituição. cano é o caso da nossa sessão da Ordem do Dia
de boje.
O SR. PRESIDENTE (José S=y) - O pareoer sobre a
emenda é favoráveL
Em disalssão.
Conoedo a palavra· ao nobre SeDado!: Epitacio Cafeteõ:a
para discutir a matéria.
•
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para disaltir. -

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o nobn: Relator, Senador
Bernardo Cabtal. foi muito gentil com os Sxs. Senadores e com o
bom senso que lhe é peculiar. S. Ex• esoolheu as emendas que melhoravam o projeto. Em função disto nio tenh9 por que discutir
mais esse projeto de resolução.
Quero parabenizar o Senador Bemmlo Cabtal. que talvez
com a redução por ele assumida das diversas emendas apreseotaem vista haverem sido convenieuremente agasalhados no parecer das. pois vai pô!: fim a uma situação de constrangimento que esta
do Senador Bernardo Cab:al, quanto às emendas de minha autoria. Casa vem passando e tal situação se repe~t> a cada semana. a cada
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa. reque- mês e às vezes a cada dia.
rimentos que serão lidos pelo Sr.· tSt Secretãrio em exerCício, SenaQuero, portanto. dizer aos meus colegas que vao com aredor Renan Ca.B:J.eiros.
deção dada pelo Senador Bematdo Cabral
São lidos e aprovados os seguintes
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua em discussão a matéria.(Pausa).
REQUERIMENTO N~ L067-A, DE 1995
O SR. PRESIDENTE (JoséS=y) -&láencemdaadisSenhor Presidente.
Requeiro. nos termo• do art. 256, do Regimento Interno, a
retirada da Emenda n" 2. de minha autoria, oferecida ao Projeto de
Reso1uçãon"85.de 1995.
· · Sala das Sessões. 8-8-95.- Hugo Napoleão.
REQUERIMENTO N" L067-B, DE 1995
Senhor Presidente,

~~~

•

.

O SR. VU.,SON KLEINÜBING - Sr. Presidente, peço a

palavra para encaminhar votaÇão..
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Conoedo a palavra
ao nobxe Senador Vilson Kleimibing. para encaminhar a votação.
O SR. VU.,SON KLEINilBING (PFL.SC. Pam eoeaminhar a votação. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, em homenagem a Lei de Parkison que diz: ''quanto
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menor o assamo mais tempo se gasta", eu rapidamente voo votar

favOiavelmenle ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador J"úlio Campos, eu podD:ia a V. Ex• que, como membro da Mesa, C0lllji<i10C<Sseàmesmapuaproferiroparecersol:eo subotitutivoapresemado.
Conoedo a palavra ao nobre SOillldor Júlio Campos pua
proferir parecer.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-M!". P= proferir parecer.
Sem revisão do OI3dor) - Sr. Presidente, Sx's e Srs. Senadores, na
qualidade de membro da Comissão Diretma desta Casa. acolho o
parecer do Senador Benmdo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O pareéer da Mesa é
favor.ivel ao substitutivo.
Há sobre a mesa requerimento de destaque da emenda, que
sem lido pelo Sr. 1• Secretário em exetclcio, Senador ReDall Ca·
!heiros.
.
É lido o seguinte:
REQ~O Nli1.068,DE l9!IS
Senhor Presidente,

Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento Intemo, ,._
queiro destaque. pua votação em sepuado. da expressão "ressai·
vados os referentes à trnÍnil•çio das propostas de emenda à Cons-

titirlção".
Sala das Sessões, 8 de ogosto de 1995.- Senador Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - EnceJrada a instrução da matéria, passamos à votação do substilutivo oom ressalva
da emenda destacada.
·

Os Srn. Senadoies qoe aprovam o substitutivo que tem preferencia regimental queiram peiillllliOCOr seDiados. (Pausa..)
Aprovado, fica prejudicado o projeto.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pela ordem. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Conoedo a palavra
ao SenadorEsperidião Amin.
.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - (PPR-SC- Pela ordem.)Sr. Pre~ gostaria de declarar O meu voto contrário, apesar
de, sinceramenre, respeitar a maioria. Meu voto contrário é por
não achar nada de emergencial, absolutamente nada!
Ela o que tinha a·dizer, Sr. ~dente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - PàssaremD& à votação da emenda da Senado!:a Benedita da Silva. .
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, a nobre Senadora retirou o seu destaque..
A SRA. BENEDITA DA SR.VA -.Si:. Presidente, peço a
palavra, pela rolem.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Cooe<do a palavra à
riobte Senado!:a Benedita da Silva, pela ordem.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente, a emenda recebeu parecer favcrlveL
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conoedo a palavra
ao nobre Senador Hugo Napoleão, pela oxdem.
,
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PLPelaoolem.)- E que
havia solicitado à assessoria da Mesa um requerimento de destaque paxa votação em sepnado desta emenda. que foi. todavia,
aceita pelo relator Benmdo Cabral e eu teria algumas ressalvas a

ofem:::er a esta emenda.
Daí por que encaminhei à Mesa o requerimento de destaque
paxa votação em sepnado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa apenas esperou que V. Ex•csclatecesse as razões do seu destaqu:e-
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Em votação o requerimento de destaque.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peonanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emeuda da Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SD.,VA- Sr. Presidente, peço a

palavra para encamiDhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coocedo a palavra a
nobre Senadora Benedita da Silva.. para. encaminhar a votação da
emenda.
A SRA.BENEDITADA SILVA (PT-RJ.Pamencaminhar
a votação. Sem revisãO da oradcn.)- Sr. Presidente, gostaria de
pedir ao proponente do destaque. que esclarecesse aqu~ pcx que
pediu o destaque.
Pois não posso fazer nenhuma defesa. na medida em que o
proponente não disse por que pediu. Disse S. Ex•, que tinha algumas ressalvas, mas não disse quais. Aí., inviabiliza o debate.
Então, o que solicito, 6 que S.Ex• possa colabotar, na medida em que o Senador Bemardo Cabral ji teria aprovado a emenda?
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente. a emenda
foi acolhida.
O sR. PRESIDENTE (José Samey) - A emenda foi acolhida e o destaque pedido pelo Senador Hugo Napoleão se refere,
apenas, à expressão "xessalvado os :referentes à tramitação das propostas de emendas constituciooais''.
Permanece toda a outta. parte da emenda que diz: "os pmzos
regimentais serão contados em dias úteis''.
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Presidente. ueste
caso, gostaria de ressalvar o se~: voho ao que era antes e a xedundância está, exatamente, em voltar o que era antes.
Quando o Senador acolheu, acho que o Plenário é sobetano.
Queria apelar a Plenário e ele colocou, com suas palavras, que na
vetdade era uma re(rnndância Mas, a redundância se expessa.,. exatamente, no momento em que se destaca esse trecho da emenda.
Portanto, quero solicitar deste Plenário - o que não prejudica. evidentemente, o artigo."..: que~ na medida em que o Senador Benmdo Cabral aceitou,. e ela está sendo colocada aqui paxa
voto, gostaria de pedir aos meus Paxes que votem favoravelmente ...
à essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Cem a palaVIa o Senador Hugo Napoleio.
·
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pano disrutir) - Sr.
Presiden~ SIS. Senadores, em sentido jã de encaminhamento gostaria de esclarec:er ao Plenário e ao eminente Senador Bernardo
Cabral, Relator da matéria, assim como a nobre Senadora Benedita
da Silva, a IaZão do pedido de destaque para votação em sepnado
é exatamente que eu entendo que nos dias de hoje cada vez mais
se cobra celeridade do Poder Legislativo, tanto do Senado Federal,
quanto da Càmaia dos Deputados.
Entendo. portanto, que a expressão. ressalvado os referentes
à tramitação de propostas de emenda à Constituição, pode vir a
protelar, a rerardar, a alraSar as matérias constantes das propostas
de emendas dos PECS, das propostas de emendas à Constituição.
É nesse sentido que apresentei. visando ex ara mente dar maior
celeridade. Por isso, data veuia, neste aspecto do parecec do eminente
relator CODCOido integrnlme:nte com o pa:rea:r, mas :ressalvado esta expressão, originariamente. da emenda da nobre SeDadomA SRA. BENEDITA DA SJLVA- Pelaotdem, Sr. Presideze.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Cooe<do a palaVIa,
pela ordem, à nobre Senado!:a Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SD.,VA (PT-RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orulor.) - Sr. Preside::te, Srs. Senadores,
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essa emenda é exatamente pam preservar o tllulo IX do Regimen:
to. Pelo cootrário, qummos aqui que haja debate, não temos a intenção de fazer neohuma votação atabalhoada, mas apenas estou
me reportando a esse capítulo, nada além disso, que já existe no
Regimento Ioterno. Talvez a intervenção do Senado< Bernardo
Cabral com relação à redundância se dê pelo fato de que ele se reporta exataraente ao Regimento.
O SR.. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhu pela Lider.mça do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - p.,. encaminhar a
votação, pela Lider.mça do PMDB, concedo a palavra ao Senador
Ney Suassuna. . .
_
O SR.. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pma encaminhar.
Sem revisão do orador.) - Sr. P,.sidente, s,._ Senadores, o PMDB
indica o voto favocível ao ~ do Relatcr. com a :rejeição do
destaque, aoompanbando 0 PFL.
·
,
A SRA- JúNIA MARJSE - Sr. P,.sidente, peço a palavra
para encaminhar. ,
. O SR.. PRESIDE'NTJ;: (José Samey) - Com a'palavra a Se.nador.a Júnia Marise para encam;nbar a votação.
A SRA- JúNIA MARISE (PDT-MG. Para encaminhu.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S... Senadores, a Bancada_ do PDT encaminha votação favoxávcl ao parecer do Senador
Bemaido Cabral, incluindo a emenda da Senadom Benedba da Silva.
Portanto, """"""" favqmve- à emenda da Senadaa Benedba da
Silva e ao parecer do Relakr, Senador llemaido Calnl.
O SR.. PRESIDENTE (JoséSarney)- Em votação o destaque que exclui da emenda a expressio 'msa!vados os toferen!eS à
II3Dlitação à proposta de Emenda Constitucional".
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR.. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a palavra o Senador l)ematdo Calnl.
O SR- BERNARDO CABRAL (PP-AM. Sem revisão do
orador.)- Sr. Preside;ote, quaudo esclareci que a emenda continha
uma redundância, queria declarar que essa redundância, no meu
entendimento? é benéfica. O que a eminente Se.oadora deseja é que
uma norma regimental específica não se sobreponha a uma regra
geral. O que acontece no Titulo 9? É o que se dá na excepcionalidade da tzaznitação das ·emen.das regimentais Quero ser coerente,
Sr. Presidente? eu v cu votar pela e~ coerente que devo, e estou

agradecendo aos Srs. Senadores que estão acolhendo o parecer

da Relatoria por esta n::ssalva.

O SR- PRESIDENTE (José Sarney)- Em votação.
Os Srs. Senadores que rejeitam a ressaiva, a exptessão ''ressalvados os referentes à tnunitação das propqstas de emenda à
Constituição", pen:naueçam sentados. Os que rejeitam, permaneçam sentados. Os que aprovam pmn•neçam de pé.
Quero esc!areeer ao Plenário que a emenda tem uma oonotação. Na emenda, o Senado< aprova a parte da emenda que diz:
••os prazo$ regimentais serão contados em dias úteis." O destaque
do Senad<r HUgo Napoleão é apenas sobre a "'pressão: 'ressalvadas
os referemes à tramjtaçio das propostas de emenda. à Q:ostih,ição''.
Os que aprovam o destaque, rejebando essa expressio, per-

maneçam sentados.
O SR.. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, peço a palavra, pela otdem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Lúcio Alcântara, pela ordem.
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CE) - Sr. Ptosidente;
quemnãovotarpelarejeiçãonãoestá~recusando?

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quem votar pelo ·
destaque, rejeitando a ressalva, ...
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA . Não estt=-do.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Sn. Senadores
que aprovam o destaque do Senador Hugo Napoleilo, rejeitando
a expressio "ressalvados os referentes à tramitação das propostas de emenda à Constituição permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Foi rejebada a expressio "ressalvados os tofmntes às tramitações das - t a s de emenda à Constituição".
A matéria vai à Comissio Ditetora pam a todaçào do vencido para o turno suplementar. (Pausa.)
Som a mesa, parecer da Comissão Diretotá oferecendo a
redação do vencido, que ser.í lido pelo Sr. 1• Secretário em exercicio, Senador Geraldo Mello.

É lido o seguinte
PARECER N-478, DE 1995
(Da C001issio pire<or.>)
Redação do vencido do Projeto de Resolução
n"SS, de 1995.
A Comissão Dimora apresenJa a :re<lação do vencido· do
Projeto de Resolução n" 85, de 1995, que alte!a o R<gitner!to lnlerno do Senado Fedenl.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de agosto de 1995.- José
Sarney, Pl<sidente - Júlio Ca1upos, Relator- Renaa Calheiros
- Teolooio Vilela Filho.

ANEXOAOPARECERN"478,DE199S
Redação do vencido do Projeto de Resolução
n"SS, de 1995.
Faço saber que o Senado Fedenl aprovou, e eu, José Sarney, Presideate, DQS termos do art. 48, item 28, do Regimento lntemo, promulgo a segubae
RESOLl!ÇÃO N' , DE 1995

Alt«a o Regimen6> JnlaoDo doSenodo Federal
O Senado Fedenl resolve:
Art. 1• O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fedenl

passa a vigorar com a seguinte tedação:
"Art. 13. Será cousiderado ausente o Senador
cujo nome não conste da. lista de c:ompamcimmto. salvo
se em licença, ou em represCntaçio a serviço da Casa
ou, ainda. em missão polltica ou cullural de interesse
parlamentar, previamen!e aprovadas pela Mesa, ol>ed&cido o disposto no art. 40.
§ 1• O painel do plenário será aciooado nas sessõ-

es dehõetativas.
§ 2• Cansidem-se ainda ausente o Senador que,
embora conste da lista de presença das sessões dehõemtivas, deixar de comparecer às votações. salvo se em
obslrução declarada par !!der partidário ou de bloco parlamentar."
Art. 2" O art. 40 dó Regimento Interno do Senado Fedenl
passa a vigorar COO! as seguintes alterações:

"Art. 40. A ausência do Senador? quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá ser autorizada mediante deh"beiação do Plenário, se houver'IIDDs

para o Senado.

AgostO de 1995

343

ANAIS DO SENADO FEDERAL

§ 5" Os casos de licença S<rio decididos pela
Mesa cem recurso pamo Plenário."
Ar!. 3" O art. !54 do Regimellto Intemo do Sensdo Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 154. As sessões do Sensdo podem ser:
I - dehlletativas:
a) ordiDárias;
b) extramdinárias;
U- não deliberativas; e

m-especiais.
§ 1• Considem-se sessão mdinária, paD os efeitos
do art. 55, m, da Constituição Fedetal, aquela realizada
de segunda a quinta-feira âs 14.horas e 30 minutos e âs
sextas-feiras âs 9 bOlllS, quando hoover Ordem do Dia
delibetativa previamente designada.
·
§ 2" As sessões exlmOrdinárias, com Ordem do
Dia ptópria, realizar-se-io em hmário div"t"" do fJXado
paD a sesslil> Oidlnária, ressalvado o disposto no panigmfo seguinte.
§ 3" O Presidente poderi convocar. paD qualquer
tempo, sessão extraoitlinãrla quando, a seu juízo e ouvidas as lidenmças partjdárias, as circunstâncias o recomendarem ou baja necessidade de deh'beração urgente.
'
§ 4" As sessões não delibetativas destinam-se a
disaJrsos, comunicações, leitma de proposições e iiutros
assuntos de interesse político e parlamentar, e realizarse-ão sem Ordem do Dia.
§ 5" A sessão especial se realizará exclusivamente
paD com<moração ou homenagem.
§ 6' A sessão onliDárlai!llo se realizará:
I- por falta de número;
II- por deliberação do Senado;
m - quando o seu periodo de dwação coincidir,
embora parcialmente, com o de sessão conjlnra do Congresso Nacional;
IV - por motivo de Í01)=3. maior assim consideia~
do pela Presidência."

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR- ,PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' a pala·
VIa, dispondo de cinco minutos.
A SRA. JÚNIA MARISE I,PDT-MG. Parn. encaminhar a
votação. Sem revisão da aradara.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, começamos a votar hoje, em segundo tumo, as refounas
económicas da Constituição, propostas pelo Presidente da Repú-

blica.

-

--

E nós do PDT não pode1famos deixar de registrar aqui o
nosso protestO e nossa preocupação pelo fato de o Senado ter-se
tnmsfmmado num &gão meramente referendário das emendas
constitucionais votadas pela Câmaia dos Deputados.
Este Sensdo da República, que em passado receme conquistou a opinião pública por sua finneza, autonomia. e coerência no
episódio do impeacbment, tomou-se dócil e subseaviente ao rolo
compressor do Govemo. E melancólico recordar, Sr. Presidente,

que assinaturas fcnm retiradas de e:àlendas para que estas não fossem debatidas e votadas em plenário. E mais melancólico ainda é
lembrar do argumeoto que os lídq'es govemistas e os relatOieS uti-

Iizaiam para justificar esse fato, disseram eles que agiam assim em
nome da pressa.
·
Sr. Presidente, Srs. SeDadores, que pressa é essa que impede o debate democr.ltico e o aperfeiçoarnento das propostas apre-

sentadas pelo govr:mo? Que pressa é essa que atropela a dem.oaacia e nega o direito de informação à. popula.çã.o? Que pressa é essa
que amordaçou o Senado?
Por isso rudo é que faço um alerta ao Govemo e aos seus
afiados, jã que se negaram a ruvir a Oposição, não cedendo aos
clamores da opinião pu'blica. O processo democr.ltico é muito diferente da ditadora.. Nele, não se govema com mão Úllica. Dele faz
parte a aceitação do diálogo e do debate. E essas são premissas es-

senciais da deJilOCÇ!Cia.
Posso af= com tr.mqüilidade que o episódio das refor·
mas constitucionais também set.VÍU para revelar a coragem de alguns e a timidez de outros..Quero referir-me especialmente ao Senador Ronaldo Cunha Lima, relator da Proposta de Emeuda Constitucional que trata da quebra·do monopólio do petróleo. Coerente
com suas posições anteriores. em favor da adoção de legislação ..
Ar!. 4' Os prazos regimentais s,ão contados em dias 1Íteis.
complementar. quando votou conosco nas sessões da Comissão de
Ar!. 5" Esta Resolução ·entra em viga: na data de sua publiConstilnição, Justiça e Cidadartia, na qual as emendas do PDT
cação.
.
Art. 6' Revogam-se os §§ 1• e 2' do art. 43 do Regimento nesse sentido forun debatidas. O Senado: Ronaldo Cunha Lima
conseguiu. sem díivida alguma. convencer o Govemo a apoiar a ediIntemo do Senado Federal e as demais disposições em cootrário.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) ~ Em discussão, em ção de lei complementarpaD regular a matéria sob sua relatoria.
A coexência e a coragem do Senador Ronaldo Cunha Lima
tnmo suplemeDlar. (Pausa.)
.
mereceu nosso aplauso. Sua atitude ensejou um avanço. resgatanNão havendo quem peça a palavta, encerro a disaJ.ssão.
do o Senado da letargia a que foi submetido. O Presidente da ReEm votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen~ pública cedeu à vonrasle do Senado, prometeu, conforme me informou o nobre Relator. a enviar a esta Casa. nesta quarta-feira. dolados. (Pau""-)
- - - cumento em que se compromete. por escrito. a apoiar a adoção de
Aprovado.
lei complemeDlar para regular a quebra do monopólio do petróleo.
A matéria vai à pronmlgação.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) -Item 3:
Ao acatar nossa emenda, o Senador Ronaldo Cunha Lima,
Votação, em segundo tumo, da Proposta de Emenda à certamente defendendo essa pJSição e outras posiçõeS- em defesa
Constituição ri' 29, de 1995 (ri' 4'95, na Câmaia dos Deputados), da soberania da Pettobrás, possibilitou o avanço da negociação e
de iniciativa do Presidente da República, que altera o § 21' do arL possibilitou, sem dúvida alguma, que este Senado da República
2S da Q:mstjtnjçãn Fedetal, tendo
pudesse se apresentar perante a opinião pública no debate da quesParecer, sob ri' 425, de 1995, da Cuntissão
tão da emenda da quebra do monopólio da Petrobras.
- de Constituição, Jnsliça e Cidadania, ofere=do a redaA lei complementar não virá da nossa emenda. mas por
çãofmal.
obra de projeto de lei. Se isso realmente vier a acontecer será uma
. , A disalssão da proposta, em segundo tnmo, foi enoenada vitória da democracia.
na sessão de 011tem.
Lamento, porém. que a mesma atitude de buscar a negociaPassa-se à votação.
ção não tenha sido adotada pelos oo.tros relatores de Propostas de
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Emendas à ConstibJiçãn. os quais não peDDitira.m o entendimento
e o debate sequer das emendas apresentadas rto sentido de se adotar legislação compl=entar para. as refOIIDaS.
Gostaria de esclaJ:ecer mais uma. vez a este Plenário que o
PDT lntou e continuali lntando pela adoção de lei complementar
pata as matérias coru:ementes ii. refouna constitucional. poiqUe entendemos que esse aumento é tevestido de etwmJe Ílllp011ância.
Por isso, não deveriamos aceitar que a :regulamentação das reformas fosse feita por legislação ordinãria, a qual ~ exige quorum
qualificado e pode ser aprovada a1é por voto simbólico.
Nós do PDT txabalbamos DO sentido de aperfeiçoar as propostas de reformas enviadas pelo Govemo e aprovadas pela CâIIWll dos Deputados. À PEC n" 29, que l!3la da distribuição de gás
canalizado,-propusemos emenda no sentido de que a lei comp}e..
metJtar ttatasse da sua xe.gulamentação. O mesmo ftzemOS com xelação à PEC ri' 32, a qual revê o COilCeito de emptesa nacional.
Com relação a esta PEC propusemos ainda emenda prevendo.teferendo popular para as ;Utenções llOS artigos 170, 171 e 176 da
Constituição Fedetal c uma}erceira emenda que impêdia que ocapital estrangeim se tomasse CODIIO!ador da Companhia Vale do
Rio Doce.
Votamos con1ra a proposta do govemo para a alteração do
cqnceito de empresa nacional, porque estamos observando como o
excesSo de globalização e libenlismo pôde prejudicar os iDtere&ses nacionais no epis6dio dos carros importados da Argentina. A
equipe econõmica do govemo esqueceu-se de que a reciprocidade
é o primeiro mandamento da preservação do interesse nacional
que,. em um IDllD.do dividido em países soberanos. deve ser.o primeiro diante de qualquer govemam.e. E o que temos obserVado é
uma fuga de divisas e de cportullÍdades de emprego na Argentina,
o que levou o presidente Carlos Menen a ammciar sematl3. passada
um pacote de medidas para cooter o desemprego.
Em toda a discussão da PEC n' 32. o PDT sempre se pautoo
pela defesa iDttansigente da soberania nacional. Alertamos· os parlamentares de6ta Casa para o perigo da globalização da ecçnomia
fundada na prevalência dos interesses sobre os iDteresses sociais, uma
vez que o povo brasileiro é o objetivo maio!: da nossa a.tuação.
Entre as emendas apresentadas por oós~ a que me referia há
pouco, está a que previa a realização de um referendo popular.
Apresentamos tal emenda, ~e entendemos que o povo deve
manifestar-se a respeito dessã proposta do Goveino, porque é dele
que emana o poder e consultá-lo. como foi feito .quando se debateu
o sistema e a fOIIDa de govemo~ é a mellior f0Dll3. de escrevermos
a democracia.
À PEC número 33, que trata da cabÕtagem. apresentamos
duas emendas: a primeira dava garantia. de pref~cia às embarcações nacionais e a segunda previa a adoção de lei complementar
para a regulamentação da matéria. Por que dar preferência às embarcações de bandeirn. nacional'? Porque a modificação do texto
coostinlcional proposta pelo govemo, aprovada nesta Casa, em
primeiro turno, apresenta risco ii. ioberuria naciooal. dada a importância estxatégica em preservar nossa frota.. Também vai acarretar
desemptego no setor naval e provocaiá prejuizos às empresas de
transporte marítimo e à economia nacional como um todo.
Enquanto países desenvolvidos subsidiam suas marinhas
mexeantes, desde a construção até a operação dos navios~ dificultando o acesso dos demais países à prestação desses serviços,
como é o caso, por exemplo, dos Estados Umdos, o govemo brasileiro está indo para o camiDho inverso, ao invés de estar preocupado em preservar um mercado emergente como é o da navesação.
Propusemos também a adoção ~ lei complementar para a
PEC mlmero 36, que tmta da quebia dó monopólio das telecomu-
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ção de referendo popular pala as alterações do artigo 21, mcisos
XI e XTI da Constituição Fedetal. Para este setor esttatégloo e de

importância vital. o governo encaminhou ao Legislativo uma mensagem simplista, onde justifica a queb:a do mOilOpÓiio estatal das
telecomunicações em face ao ·congestiommento das IiDbas telefôDicas e redezida dellsidade de terminais telefônicos. Usoo ainda

como justificativa o atraso tecnológiCo e o exaurimento da capacidade de fmanciamento do Estado.
Os dados verdadeiros, Sr. Presidente, ao COilliário do que
foi efetivamente manifestado no parecer do relator, nos mostram e~
sobretndo, CO:tXJprQVam a eficiência e a modernidade de nosso sistema de telecomunicações, aliado às recentes experiências privatizantes de nossos parceiros latino-americanos, reforçam e estimulam nossa posição a respeito da maillltenção do lllODOJ'Óiio estatal.
O Governo alega que o BI3Sil possui uma das mais baixas
taxas de dellsidade de teill1ÍillÚS telefôDicos por grupo de cem habitantes, algo em tomo de nove terminais para cada cem habitantes, enquanto DOS países do Primeiro Mundo a média gira em tomo
de 50. No entanto, se consideramos o mlmero de terminais telefbnicos e a parcela da população com renda superior a dez salánosmínimos, a relação sobe para 44 rennillais para eada cem habitantes. Para a faixa da população que recebe até 20 salários-mínimos,
a relação cresce para 90 termiDais para cada ce~m habitantes.
O Governo argumenta que a TELEBRAS não tem dinheiro
para ÍllVestir. Mais U)ll argumento que llllo corresponde à verdade.
O sistema 1ELEBRAS investiu ao longo de sua existência ma.is de
50 bilbões de dólares, sem mmca ter recorrido aos eofres públicos.
Segundo a Umão Intemacional de Telecomunicações, o investimento da 1ELEBRÁS, nos últimos 20 anos, foi o oitavo do mundo e o maior do Terceiro-Mundo. Além disso. comum modelo ímpar de equilibio, onde os serviços mais n:utáveis ajldam a fimmciar
os serviços deficitários, as tarifas telefâ!licas oo Brasil são as mais baratas do mnndo, segundo um relatório da emp<esa Siemens.
Terão as edipresas privadas a mesma preocupação social?
Para esclarecer a população sobre fatos como esses é que tentamos
de todaS as formas ampliar o debate. E por cacsiderarmos que os
usuários do sistema deveriàm ser ouvidos sobre a quebra do monopólio das telecomunicaçõe~ é que apresemamos emenda no sentido de que esta fosse sobmetida a referendo. Felizmente, estáva-

mos certos ao apresentamlos essa proposta. já que uma recente ..
pesquisa do Instituto Vox Populi, publicada pelo Jornal doBrasil, mostrou que o povo aprovava o plebiscito. Também mostra
que procuxamos atuar nesta Casa em sintonia coin as ruas..
Todas as 110ssas emendas fozam rejeitadas pela Comissão
de COilStituição e Justiça sem serem debatidas. O futuro cobrará
desta Legislatura o açodamento, a falta de sintonia com os desejos
do p:wo e a leviandade com que sistemas da maiorrelevância para
o País estão sendo tratados. Enquanto o Governo amseguir, sabe
Deus a que custo econômico e S«ial para o BrasiL segtJr.U' a inflação. também vai calar o clamor do povo. 'Mas os planos econõmicos passam. Ao Presidente Femando Henrique Cardoso e a esta
Casa, sobrettldo, serão cobntdas a entrega das riquezas do País e a

abdicação da nossa soberania, conío aconteCe no México hoje. O
seqüestro da poupança também passou facilmente nesta Casa, porque era apresentado como mais uma tábua de salvação nacional.
Hoje se tem uma visão bem diferente da necessidade e da efl.Cácia
daquela medida.

Nesse conjunto de emendas apresentadas pelo PDT não havia, Sr. Ptesidente, qualquer sentido de obstrução, mas, sim, de
aperfeiçoamento. Porém, esse não foi o enlelldintento dos Relato-

res. que não permitiram o debate amplo e nem a negociação. Permitiram. sim, a imposição daquilo que o Governo desejava. Pernicações. além de apxesentannos ainda. emenda que previa a ado- deu a democracja. venceu mais uma vez a economia.
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Espero siDceramente que o Govemo, seus lideres e aliados,
que ap6io nesta ~ não adotem o mesmo comportamento no se-gw>do round das refoanas constitucionais. Refm>-me especialmente à regulamentação das matérias aprovadas pelo Congresso
Nacional. às quais nos P"'P""""" para votar em segundo tumo. O
chamado rolo compressor, o qual oprimiu esta Casa. no primeiro
semestre deste ano, Dão pode funcionar da forma eonforme pudemos verificar até aqui.

E por que não poder.i funcionar? Porque o Congresso Na·

cioDa1 tem consciência de que será necessária a colocação de limites ·e salvaguazdas para o País. Nós da Oposição, desde já, estamos
prontos a discutir com o govemo algumas premissas neste sentido
e exigimos o debate amplo, porque estaremos discutindo a prese<·
vação da sobmmia nacionaL
Não podeiá. haver a mesma pressa destemperada nem a falta
de tolerância. Até porque, eDquanto o Govemo pedja pressa ao
Parlamento, o que assistíamos em todo o País era uma preocupação aescente de todos os segmentos da população • do txabalhador
mais humilde ao empreSárip mais bem suoedido • éom o destino
da DOSSa economia.·
Sr. Presidente, faço aqui um apelo a V. Ex•. Estas matérias
foram aprovadas e es~os agcn na última sessão do segundo turn~ de sua aprovação. N~ tivemos JX>UC:O tempo para- debater, Sr.
Piesidente, e neste momento eu desejo sobretudo que a nossa voz
possa ser·registiada nos Anais desta Casa para registraxmos a nossa preocupação diante dos destinos do nosso País.
..
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Peço a V. Ex• que
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contimtam sem comei' e sem ter a perspectiva de conseguir um
emprego. Ao mesmo tempo, exatamente como na época em que os
Srs. Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen e Fmane Galvêas comandaram a nossa economia, o Govemo colaba:a para o a:u.mento
da inflação elevando os p<eçoS das tarifas póblicas. E, como não
bastasse, já anuncia um aumento para os combustíveis no próximo
mês de setembro.
São dois pesos e duas medidas. E por qué? Porque os saJá.
rios dos tJ:abalhadores estão defasados e não se verifiCa queda dos
p<eçoS dos alimentos nos supexmexcados. Como a população pode
estar satisfeita diante desse quadro? Como o tiabalhad<r pode estar satisfeito, se Dão possui a certeza de oontinnar empregado?
Como os empresários podem operar com tianqüilidade, se Dão têm
a certeza de que poderão honrar seus con:qromissos fmanceiros?
O que nós da Oposição cobramos do Govemo Fernando
Henrique - e vamos cobrar sempre - é que sejam cumpridos os
compromissos de campanha com xelação à educação, saúde, agri·
cultura e também com relação ao desenvofvime.nto. Todas as ex·
periências eoon8micas impostas ao Bnasil nos últimos quinze anos
revelam que Dão há desenvolvimento possível com ICCCSsão, de-semprego e fome. O Govemo deveria demonstrar a mesma pressa
e disposição com que II3toU as reformas da Ordem Econôntica
para colocar em prática o projeto que, para usar as palavras do
pxóprio Presidente da República durante a campanha, retire o Btasi! do mapa da fome. Mas, infelizmente, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, não é isso que estamos vendo acontecer
E é por isso que neste momento. por não termos tido a
opodUitidade de aperfeiçoar estes projetas, o PDT votar.i contra as

coo.cloao seu ~to.
A SRA. JÚNIA MARISE. Voo concluir, Sr. Presidente, propostas de emeudaconstitocional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra
dizendo que as cnticas que nós da Oposição fizemos à fOIIDa
como o govemo está conduzindo o País pudeiaiD. ser verifl.cadas . ao Senador losatiJat MariDho para encaminhar a votação.
por todos os parlamentares que procmaram suas bases durante o
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pala encami·
:recesso. As taxas de juros de 28% a 36% ao ano, consideradas as nhar. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, no primeiro nirno
mais altas do plantta, estão gerando cada vez mais miséria e po.. das votações deixêi anunciado o meu ponto de vista a respeito dos
breza. Comemoram apenas os especuladores que vislum~ nes. monopólios. em princípio. conlrário a sua extinção, notadameDle
sas taxas escorchantes a possibilidade do ganbo fácil e do lucro ao do petióleo.
garantido.
Tive a ~;-entretanto. de esclarecer qae. a respeiTodos os dias a imprensa é pródiga em noticiai o aumento to desta emenda, votaria favoravelmente a sua aprovação por não
do desemprego. as dificuldades das empresas e uma tendência de ser a matéria digna de ser insiituida em monopólio. N'ao havia pOr·
alta da inflação. As·altas tax~ de jups estão inviabilizando a agri- que mantê-lo.
cultura, que até aqui tem desempenhado um papel fundamental
Oca:reu, porém, que na votação, po< equivoco na Illllllipulapara o sucesso da Plano ReaL A man:ba que mo0ilizou milhares ção. o meu voto saiu "abstenção". Paza que não pareça que há

de agricultores à Brasília deveria seivir de alerta ao Governo. mas
a equipe econômica não se sensibilizou.
O SR. PRESIDENTE (José Same~. Fazendo soar a campainha) ·Peço a sua colalxx>ção com a Mesa: V. Ex• dispunha de
cinco minutos e já está falando há onze minutos.
A SRA. JÚNIA MARISE. Estoo concluindo, Sr. Presidente.
A Federação das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio
Grande do Sul me informa que até agora neohuma das medidas
anunciadas pelo Presidente da Répública em seu prouunciamento
do dia IS de jUlho foi concretizada.
Ele anunciou crédito para produtores e cooperativas. Mas
quando os agricultores foram aos bancos, esse crédito não existia.
Anunciou a renegociação das dividas dos pequenos produtores tutais,
mas até hoje ninguém conseguiu renegociar um centavOsequer.
O que nos preocupa sobremaneira, Sr. Presidente, é o fato
de o Governo Fernando Henrique ter assinado o cacoete dos tec~ do govemo militar. teimando em apostar na recessão tod;ls. as 'suas fichas. Os trabalhadores e a classe média. que produ..: .
zem as riquezas deste País,. estão proibidos de consumir, tais as
restrições ao credito que fotam impostas. Os setenta milhões de
brasileiros que passam fome e vivem na mais absoluta miséria

qualquer contradiçãO na minha orientação. esclareço que, nos termos do que declarei já no primeiro ttrmo, votarei, no caso, favOia~
velmente à emenda, potque evident=nte não é çaso de monopólio.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço a palavra
para encamjnhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Tem a palavra V. Ex•.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB. Pata encaminhar.
Sem revisão do orador) - O PMDB vota favoravelmente.
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • N'ao havendo mais
oradores. está enceii3do o período de encaminhamento.
- - A Mesa faz o apelo aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes ou em qualquer dependência da Casa pam que
compareçam ao plenário. uma vez que teremos votação nominal
que exige quorom qualificado.
Peço aos Srs. Senadores que Dão registraram o seu compa·
recimento que o façam. porque vamos h'beraro computador para a
voiaçio.
-A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se ama~
nhã., dia 9 do corrente. às dezenove horas, no plenário da amara dos Deputados. destinada à Ieitnra de Mensagens Presi·
denciais.
,
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A Presidência vai liberar o computador.
Peço aos Sts. Senada:es que ocupem os seus lugan:s pam
procedermos à votação.
Os Sm. Senadores já podem vrur. (Pausa.)
(Procede-se à volafiio)

Agosto de I 995

dencie, com urgência, atendimento à solicitação do Senador Epitacio Cafeteira..
O SR. PRESIDENTE (JoséSarney)-ltem n"4:
Votação, em segundo tumo, da Proposta de
Emenda à Constiruição ri' 32, de 1995 (;i' 5195, na Câmara dos Dep~tados), de ilúciativa do Presidente daRepública. que altera o inciso IX do artigo 170, o artigo
171 e o § 1' do art.. 176 da Constituição Fedeml. tendo
Parecer, sob ri' 427, de 1995, da Comissão
• de CoDStituição, Justiça e Cidadauia, of.,_
cendo a Iedação final

VOTAM 'SIM'' OS SRS. SENADOElES:
Flaviano Melo - Nabor Júnior- Guilhexme Palmeira- Renan Calheiros- Teotôoio VIlela Filho-Gilberto Miranda-Jefferson Peres- Josaphat Marimlo- Antonio Carlos Magalhães- Waldeck Omelas- Bem V eras- Lúcio Alcâliafa- Sétgio MachadoVahnir Campelo- José Roberto Airuda- E1cio Alvares- Getsoo.
Camata- Jooé Ignácio Fem:ira- Onofre Quinan - !ris Rc:zt:ndeA discussão da proposta em seguudo tumo foi eru:e:rada na
Mauro Miranda - Epitácio Cafeteira- Bello Paiga - Edison Lo- Sessão Qnlinária, de ODtem.
bão - Júlio Campos - Carlos Bezem. - Jooas Pinheiro - Lúdio
Em votação.
Coelho - Arlindo Porto - Fnmcelino Pmira - Crutinho Jorge O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA-Sr.Presiden~ Jle!iO a
Jadec B3Ibalho - Ney Suassuna - Humberto Lucena - Ronaldo palavra para encaminhar.
Cunha Uma- Luiz Alberto de Oliveira- Osmar Dias- Roberto
O SR. PRESIDENTE (José•Samey)- Concedo a palavia
Reqoiio - Joel de Holanda.- Roberto Freire - Lucldio Portel!aao nobre orada para encamiDhar a votação.
Fmitas Neto- Hugo Napolelio- Arthur da Távola- Femmdo BeO SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Para Encamizma - José Agripino - Pedro Simon - Emília Femandes - José
Fogaça &nand~ Amcrim :._José Bianoo -João França- Rome-- Dhar. Sem revisão do orador)- Si. Presidente, hoje estamos votanro Jucá - Esperidiio Amin- Casildo Maldaner - Vllson K!einu- do em segundo tumo a emenda constitucional que acaba com a
bing - Pedro Piva - Romeu Tuma- José Alves- Carlos Patroá- distinção entre empresa btasileira e empresa brnsileira de capital
nacional até então existente na nossa Constituição. Essa modificamo- Leomar Qumlallilba.
ção, com certeza. traiá repercussões profundas do ponto de vista
VOTAM 'NÃO".OS SRS. SENADORES:
da economia nacional.
Marina Silva - Sebastião Rocha - Júnia M:nise - Ãdemir
No!iSo Partido encamiDha contr.ui3mente a essa emenda
Andrade- Beuedita da Silva - Ant6nio Carlos Valadares- José cem muita ttanqüilidade, apesar do paradoxo de ser um Partido de
Eduardo Outra.
• .
U"ãbalha"dores. com orientação socialista, que vem aqui à tribuna
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votar.un SIM 61 defender a continuidade de um tiatamento privilegiado para emSn;. Senada:es e NÃO sete.
presas brasilein>s de capital nacioual. E isso arontece justamente
Não houve abstenção.
porque a classe dominante brasileira. as elites deste País, com raTotal de votos: 6S Votos.
ras e honrosas exc:_eções, não têm. ao contrário das elites de diverA emenda foi aprovada em segundo turno.
sos outros países, Como os Estados Unidos, o Japão, a Coréia.,. um
projeto .nacional.
É a seguinte a Emenda aprovada:
Por diversas vezes yim aqui eocaminbar a diswssão em
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado FedeJ:al. contrário desta emenda. :reàfiiDJ.aD.do que não nos move nenhum
nos tennos do § 3" do art. 60 da Constituição Fedetal. prollllllgam sentimento de xenofobia. Entendemos que as modificações que estão sendo implementadas: na nossa Constituição a partir desta vota~ ...
a seguinte Emenda ao ~to constitnciooal:
ção em segundo turno no Senado trarão9 nooessa:riament~ um deEMENJ?A CONSTiruCIONAL N" , DE 1995
bate. que deverá ser aprofundado nesta Casa, a respeito do processo de privatização de dois setores fundazne.ntais lia economia deste
Artigo únioo. O § :li' do art.. 25 da Constitllição Federal pasPaís.. Estou falando da questão dos recursos min=is, particularsa a vigorar com a seguinte redação:
mente"no que diz respeito à privatização da Companhia Vale do
"Cabe aos Estados exploràr diretamente, ou me- Rio Doce e à prlVatiz:açãã do setor e tétrico. Por divet"SaS vezes 9 em
diame concessão, os serviços locais de gás c;maljzado, todas as ocasiões em que repyesentantes do Governo foram convona forma da lei, vedada a edição de medida provisória cados para vir a esta Casa falar sobre o processo de privatização
da Companhia V ale do Rio Doce e de privatização do setor elétrlpara a sua regulamentação.''
co.. Por diversas vezés, uma das grandes preocupações apresentaO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a das pelos Sts. Senadores. aos representaDtes do Govemo coovocapalavra pela ordem.
.·
dos a esta casa pa13 falar sobre o processo de privatização da
O SR. l'RESIDENTE (José s.,.y) -Tem a palavra V. Companhia Vale do Doce e do setor elétrico era justamente sobre
Ex•.
os modelos dessas privatizações.
.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem.
Algo que deve ser relembrado, ressaltado, e deve merecer
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estive boje no Serviço aprofundamento por parte desta Casa diz respeito ao processo de
Médioo do Senado.
privatização das estatais que, a partir dessa modificação da ConstiEste Plenlirio aprovoo que aquela dependência W!ia o nome tuição, fica aberto para quem tiver imeresse.
de Senado< Lalrival Baptista. N""ao en=ttei em nenhum lugar daUma ques:ão deve ser msgatada. Temos, neste Pais, uma lei
quele Serviço Médico o nome do nosso colega.
de desestatização, aprovada em março de 1990 por um Congresso
Gostaria de saber se V. Ex:' já autorizou que se dê """""' aruado, aoovardado, em fmal de mandato, que tratou da mesma
qüéncia àquela msolução de PIO!lári.o.
forma o boudiDho do P""w-<le-Açúcar e a Companhia V ale do Rio
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa aprovou a Doce, que tratcu da mesma forma um hotel em Santa Catarina e
=olução do Plenário e determina à Secretaria da Mesa que provi- todo o sistema elétrico.
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A partir do momento em que o Poder Legislativo, attaVés
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PPL-BA. Paia eocamide um cheque em branco, delegou ao Poder Executivo todos os Dhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, considero renovapoderes pua privatizar toda e qualquer empresa como bem enteu- dos os argumentos que expendi no p:imeiro turno contiariamente
desse. concedeu-se muito mais poderes e iDfonnações aos técnicos a essa emenda. Em razão disso., votarei por sua rejeição.
dos d!amados grupos temáticos, grupos de trabalho de MiDistério
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, peço a pado PlaJJejamento e Ozçamento e do MiDistério das Minas e Energia, de que aos Senadores, aos Deputados, aos reJli"SS!lta'ltes do
povo que, em função da atual Lei n" 8.001, não têm poder para
efetivamente impedir a privatização de qualquer empresa de interesse do Govemo.
Apesar de, reiteradas vezes, eu ter afirmado que era a favor

de se possibilitar a entrada do capital estrangeiro na nossa minera.-

lavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a

v_ Ex•.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP- Para encaminhar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, seguindo o que expuseram os representantes da Bancada do PT na votação anterioc, o
meu voto é ''não".

ção, não há impedimento da enb::lda desse capital na nossa ConstiO SR. ROBERTO REQUIÃO -Sr. Presidente, peço a patuição. Todavia, quando esse aspecto fa: retiiado do texto consti- laVIll para encaminhar.
mcional. o Senado Federal p:tecisa chamar para si a discussão, por
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
exemplo, da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que ao nobre Senador Roberto Requião.
exigiria mna antorização legislativa para que fosse implementada.
O SR- ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR- Para eocamiAiiás, é o que tr.1ta um.projeto nosso em lratuitação nesta Casa- Ilhar- Sem revisão do otador.)- Sr. Presidente, s.-s e Srs. SenadoComõ infonnei OD1em, o prOjeto teve o voto da bancãda govemis- res, o meu voto secl. ''não''. compailvel. por exemplo, com a legista na. Comissão de Assuntos Ecaoômicos e, se Dão tivesse havido lação norte-americana.. que considela empresas americanas aqueXOCUISO por parte do próprio Govemo,já estaria em liamÍtaçâO na Ias cuja participação do capital estrangeiro não exoeda 6%.
Câm= dos Deputados- .
. Quero reiterar a minha posição de absoluta negação dessa
. · Desde que o Coo.gresso Nacional não tem efetivamente po- tese de qoe a sucessão de concessões abre o País para investimender pám impedir a privatização da Companhia Vale do Rio Doce tos estrangeiros.
e, com a VdaÇão dessa emenda em segundo tumo. diante da possiEstamos emmdo. Não temos sequer uma medida constitnbilidade de o capital éstrangeiro ter a maioria das empresas de tui- cional que estabeleça o princípio da reciprocidade: que a abertura
nerxção no Brasil, há a possibilidade de a Companhia Vale dõ Rio da eoonotuia brasileiia ao menos fosse condicionada à igual aberDoce ser vendida, seja para os: japoneses- nesse caso, traria :reper- turados países com os quais negociamos.
cussões profundas para o pr6prio desenvolvimento da Companhia
Pretendo nas próximas sessões encatuiDhar uma emenda
Vale do Rio Doce, pois o Japão, por ser o principal cliente da constitucional nesse selll.ido, estabelecendo defmitivamente a reeiCompanhia, teria interesse em baixar o preço do tuinério de ferro - procidade' seja para os grupos austr.dianos, que são hoje o segundo grupo
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
em expo<tação de minério de feno no mundo, e que, com a privaO SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, peço a palatização da Vale do Rio Doce, abrir-se-ia a possibilidade de um VI3.paraencami:Dhàr~
gmnde oligopólio internacional de canlrole da exploração de tuiO SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
nério de ferro.
. ao nobie Senador Roberto Freire.
O SR- ROBERTO.' FREIRE (PPS.PE. Para encaminhar.
Sr. Presidente, S,OS e Srs. Senadores, já sabemos o resultado
dessa votação. Sabemos que esta emenda será aprovada, mas faze.- Sem revisão do orador.) - Sr. PresideDle, S... e Sm. Seoadores, o
mos um apelo ao Senado para que, na discussão do processo de nosso voto é favorável à emeD.da constitucionaL
privatização, particularmente. do setor elétrioo _e da Companhia
Entendo que o substitutivo apresentado na Cânwa e votado V ale do Rio Doce, esta Casa aprove medidas legislativas que exi- aqui em primeiro tumo oozresponde efeti.vamente aos imeresses
jam para aprovaÇão- pelo menos desses setores- uma autoriza- nacionais. Todas as legislações, inclusive a norte-americana, não
ção do Congresso Nacional, para que, inclusive, o Congresso se tr.1tam esta matéria a nível constitucional Nenhum país trata esta
ttdima daquela decisão etrada que tomou q\lliUdo da votação da matéria a nlvel constimcional, de)ennina proteciouismo, discrimiEmenda l!.tl31, DO início do famigerado Governo Femando Col- nação a nível de legislação ordinárialer de Mello.
No Bnasil, setores da p!ÓpiÍa esqueitla - e estou eocami0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua o encami- nbando. aqu~ para que Dão se pense que os socialistas não adininhamento de votaçãotem esse tipo de emenda - aprovam o protecionismo para indúsA SRA. MARLUCE PINTO -Sr. Presidente, peço a pala- trias multinacionais, exatamente por conta do interesse naciooal,
vra pela ordem.
não importando a origem do capital, apenas a gernçãO do emprego
O SR. PRESIDENTE (J6Sé Samey)- Conc<do a palavra à e renda em nosso tenit6rio, em apoio a nossa economia, da mesma
Senadora Marluce Pinto.
focma que podemos ter políticas discriminat6ria até mesmo oonA SRA. MARLUCE PINTO (PfB-RR. Pela otdem. Sem . tra empresas de capital nacional, quando, cartelizadas, atentem
revisão do <>ta<lor.) - Sr. Presidente, quero justificar a minha au- conlra o interesse da economia bmsileir.L
sência na votação. Estava ua Comissão de Orçamento e, quando
Isto é política, Dão é princípio constitucional Da! o oon<1o
tomei CODhecimento de que V. Exl estava nos chamando, já che- do substitutivo, na Câmat:a dos Deputa.dos, no sentido de desccmguei atrasada. Sou favorável à matéria.
titncionalizv esta niatéria, não impedindo~ entretuJto, que se possa
O SR- PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata registranl a ter politicas de privilegiar, de proteger, de discriminar a nível da
posição e o voto da Senadora Marluce Pinto.
legislação on:linária, como fazem todos os govemos, inclusive alO SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, peço • gDliS dos que aqui fcxam citados, no caso, os Estados Unidos da
palaVIa para encaminhar.
AméricJl do Norte.
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a
E importanle salientar isso, para que não se tenha preoonV. Ex•.
ceito, até porque a eccmomla brasileira não foi fechada em termos

no
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Se houver no plenáde origem de capital. Temos até um gr.mde partido de esquerda,
surgido exatameme onde a indústria multinacional. a indústria au- rio algum SeDadot que não foi chamado, peço que ma:oifeste o seu
tomobilística se implantou com beneficio. com discriminação, voto. (Pausa.) ,
O SR. GILVAN BORGES - Sr. Pxesidente, não fui chacom protecionismo do Govemo brasileiro.. E de forma politi~
mado. O meu voto é "Sim".
mente correta:.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votara'll SIM 61
Apenas para escbu:ecer que essa posição talvez seja !Dllito
mais consentânea, inclusive para um país que busca a integração Srs. Senadores e NÃO 12.
Não houve abstenção.
de merea.dos regionais, onde não se pode ter discriminação em reTotal: 72 votos.
lação a outros parceiros, como no caso do MERCOSUL. Acredito
A emenda aprovada vai à promulgação.
que esse foi o camiDho mais eotreto. Portanto, nosso voto é sim.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Pxesidente, peço a palavra
É a seguinte a Emenda aprovada:

para encaminhar a votação.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do SeO SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- V.Ex•t= apalavra.
nado Federa~ nos termos do § 3" do art. 60 da ConsO SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB. Para encaminhar a
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
votação.) - Sr. Presidente, apenas para recomendar aos partidários
texto c::onstitu.àonal:
do PMDB que o partido vota fava:a.velmente.
·
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Pxesidente, peço a palaEMENDA CONSTnUCIONAL N" , DE 1995
vra para encamiiJhar a VÇ)tação ..
Art.1•0
inciso IX doart. 170 e o§ 1•doart. 176daCoos--O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- V.Ex'teio.apalavra.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para encaminhar a tituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 170. - - - - - · - - - - - - - - - votação.) - Sr. Presidente, apenas para recomendar o voto favor.lIX - tratamento ~avorecido para as empresas de
vel à Bancada do PartidQ da Frente Liberal. nos ten:nos de toda a
pequeno porte,. constilllídas sob as leis brasileiras e que
di$cu~ e do encamjnhamento da votação em primeiro mrno.
tenbam sua sede e ad.ministraçã<) no País. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Encerrado o encaArt.176..... - -..- -..- · - - - - - · - minhattteilto.
§ 1~ A
e a lavra derecutSOS minerais e o
Em votação.
aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput
Peço aos Srs. Senadores que Oa!pem seus lugares.
deste artigo somente podetão ser efetuados mediante auOs Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
torização ou concessão da Uxrião, no interesse nacional
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.)
por
brasileiros ou empresa coostituída sob as leis btas:iInfelizmente. Srs. 8eDadores. devido a um defeito no sisteleiras e que tenha sua sede e administiação no País, na
ma de computação, vamos proceder à chamada nominal, porque o
forma da lei, que estabelecerá as condições especifJ.CaS
mesmo não poderá ser removido com rapidez.
quando essas atividades se desenvolvetem em faixa de
O Senador Renan Calbeiros procederá à chamada.
fronteira.ou terras indígenas.''
A Presidência pede ao Senador Ney Suassuna que auxilie a
Art. 2~ Fica incluído o seguinte art. 246 no Tíbllo IX- ''Das
cbarnada, como Secretãrio da Mesa.

Pesctuisa

(Pnxede--seàckunadanomim()

RESPONDEM, A Cl:U!MADA E
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Flaviano Melo- Naoor Júnior- Guilhemie Pa!mcira- Renan Calbeiros- Teotaoio Vilela Filho-Gilberto Miranda-Jefferson Péres- Antônio Carlos '.Magalliães- Waldeck Omelas- Beni
Vexas- Lucio ~-Sérgio Machado~ Valml!: CampeloJosé Roberto Arruda- Elcio Alvares - Gmon Camata- JoSé !gnácio FerreiJ:a- !ris Rezende- Mauro Miranda- Epitácio Cafetci,.__ BelloPaiga- EdisonLobão-JúlioCampos- Carlos Bez=a
- Jooas Pinheiro- Lúdio Coelho- Arlindo Porto- Francelino Pereira - Coutinho Jorge- Jader Barbalho- Ney Suassuna- Humberto Lucena- Ronaldo CwJba Lima - Luiz Alberto de OliveiraOsmar Dias - Joel de Hollanda .0: Carlos Wilson- Roberto Fteíie
- Lucldio Portella - Fxeitas Neto - Hngo Napoleão - Artirur da
Távola- Fernando Bezeaa- Geraldo Melo~JoséAgripino- Pedro Simon- José Fogaça- José Bianco- João França - Marluce
Pinto - Romero Jucá - Esperidião Amin - Casildo Maldaner Vilson Kleinuõing - Pedro Piva - Romeu Tuma - José Alves João Rocha- Carlos Patrocinio- Leomar QuintaDilha.
VOTAM "NÃO' OS SRS. SENADORES:

Marina Silva- Sebasti.V> Rocha- Josaphat MariDho- Qno-·
fre Quinan- Júoia Marise- Ademir Ancirade- Roberto RequiãoEmília Fernandes - Eduardo Suplicy - Antônio Carlos Valad=s

-José Eduardo Dut.Ia.

Disposições Constitucionala Gerais".
"Art. 246. É vedada a adoção de medida provisbria na regulamentação de. artigo da Constituição cuja te-dação teoha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995."

- Art. 3-" Fica .evogado o art. 171 da Constituição Fedeml.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Pxesidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a pa1avia
ao Senador Carlos Wilson para uma ques!J!D de ordem.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Paza uma ques!J!D
de OJ:dem.) -Sr. Presidente, estava em uma reunião com a assessoria. na Comissão de Obras Inacabadas, não votei o item 3 da pauta

e gostaria que meu voto fosse considerado favoráveL
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Embora não possa
ser mais registrado o seu voto, a Ata :registrará a sua posição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 5
Votação, em segundo tumo, da Proposta de
Emenda à Constimição ri' 33, de 1995 (ri' 7/95, na Câmara dos Dq:<Itados), de iniciativa do Presidente daRe,pública, que altera o artigo 178 da Constituição Federal
e dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias, tendo
Parecer,sobn2428, de 1995, da Comissão

- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação final
A discussão da proposta em segundo rumo foi ence:aada na,
1
sessão ordinária de ontem.
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Em votaçllo a Proposta .de Emonda à Constiluiçio. cm segull!lotumo.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pmnan~ sentados. (Pausa.)
.
Perdão, vamos proceder à votação nominal, em virtude de
defeito no computador.
P - à Mesa que proceda à chamada dos Srs. Senadores.
Vou testarocomputadormaisuma vez. (Pausa.)
A Mesa solicita aos Srs. Se:nadores que ocupem os· seus lu~

gam;.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. Presidente. peço a palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (loséSamey)-Collc<doapalavxa a
~. '
O SR. ANTONIO CARLOS MAGAIJ~Ãt:S (PFL-BA.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, peço que OOIISei!em o computádor
com a. maior brevidade. pcxque reparei que a oposição cresce

.

quandonãoháCODlJ>ltade<.
' '
. O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Os sri Senadores já
podem votar. (Pausa}
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, peço a palavra pela otdem.
. · . O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coocedo a palavra a
V.Ex1•
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem.)- Sr.
Presidente. quero Iegistrar que o voto da Bancada do PT é ''N"ao".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a V. Ex' que
registre o seu voto..
(Procme-se à votação.)
VOTAM "SIM'' OS SRS. SENADORES:
ADtonio Carlos Magalhgães:.. Arlindo Porto- Al:1ur da Ta-

vola - Bello Parga- Beni Veras - Carlos Bezez:ta - Cai'los Patrocínio- Carlos Wilsoo- Casildo Maldaaer- Cootinbo JOl)le.- Edison Lobão- Elcio A!vaieS- Epitacio Cafeteira- Esperidião Amin
- Fernando Beze!ra- Flaviano Melo - Francelino Pe10ira - mitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda Gilvam Borges- Guilherme Pahneira- Hugo Napoleão - Jris Rezende- Jader Batbalho- J~fferson Peres- João Fr.mça- João
Rocha- Joel de Hollauda- Jooas Pinheiro- JoSé Agripino -JoSé
Alves- José Anilda- José Bianoo-José Fogaça -José IgnácioJulio Campos - Leomar QnintaniJba - Lucidio Portella - Lucio
Alcantara - Ludio Coelho- Luiz Alberto- Marluce Pinto- Mauro Miranda - Ney Suassuna- Osmar Dias ..: Pedro Piva - Ped:Io
Simon - Renan CaJheiros - Roberto Freire - Romero Jucá - Ro-meu Tuma- Rooaldo C.- Lima- Sexgio Machado- Valmir Campelo- Vüsori Kleiniibing- Waldeck Omelas.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antaiio Carlos Valadam - Eduardo
Suplicy - Emilia Fcmaudes - Josap,at MariDbo - José Eduardo
Dutia - JúDia Marise - Lauro Campos • Roberto Requião - Sebastião Rocha.

O SR.I'RF§JDENTE (José Sarney)- Votaram SIM 58
Srs. Senadores e NAO, 10.
Não houve abstenção.
Total: 68 votos.
A emenda foi aprovada. Será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados a I<SpCito da •J1'0Vação das propostas.
A Piesidência convoc:acl, oportunamente, sessão solene do
CongiOSoo Naciooal, a fm de promulgar as emeudas aprovadas
pela Casa.

É a seguinte a Emenda aprovada:
AJl Mesas da

Câinara dos Deputados e do Senado Federal

nos tennos do § 3" do art. 60 da Constituição Fedetal. promllgam
a seguinte Emeuda ao texto ccmtilucional:

EMENDA CONSTITUCIONAL N" , DE 1995
Art. 1• O art. 178 da Constituição Fedem! passa a vigorar

~a~~mre~

·

"Art. 178. A lei disporá sobie a ordenação dos
transportes séiOo, aquático e tenestre, devendo quanto à
ordeuaçio do transporte in!ernaciooal obsetvar os acordos fumados pela União, atendido o princípio da Ieciprocidade.
Parágrafo único. Na OideDação do transporte
aquático, a lei estabeleoer.í as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegaçl!o interior poderão ser feitos poremhattações estiangeiras."
Art. 'lf' Ftca incluido o seguinte arL 246 no titulo IX- Das
Disposições Constitucionais Gerais.
"Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na ~:egulamentaçllo de artigo da CoiiStimiçio cuja tedação lellba sido alterada por" meio da emenda promulgada a partir de 1995."
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a
nobre Senadora.
_
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pelii ordem.)Sr. Pmsidente, informo a V. Ex• que o meu voto foi contrário e
não foi registrado no paineL
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O vc:Xo de V. Ex.•
será registr.ldo pela Ata.
A SRA. MARINA SILVA -Sr. PIOsideute, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coucedo a peiavra a
nobre Seuadoia.
. :·
A SRA. MARINA SR..VA (PT-AC. Pela otdem.}- Sr.
Presidente, comunico a V. EX• que votei contra, e o meu veto não
foi IOgistiado no paineL
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O voto de V. Ex'
será Iegistiado pela Ata.
A SRA. MARINA SILVA- Agmdeço V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 6:

a

Votação, em tumo único, do Requerimento n'
990, de 1995, da Senadora Marina Silva, solicitando,
nos lemlos regimeDtaÍs, que sobre o Projeto de Lei da
Câmara n'.62, de 1995 (n' 1.164191, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que di>põe sobie sanções penais e administlativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. e dá ou~
tras providências, além da Comissão de Constiluiçio,
Justiça e Cidadania, constante do despacho inicial de
distriruição, seja ouvida, também. a Comissão de A,._
suntos Sociais.

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1.11: Sccrelário em exercício. Senaclor Renan Calheiros..
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N° 1.069, DE 1995

Senhor Presidente,
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Nos tennos do art. 315~ combinado com a allnea. c do· art.
279 do Regimento Intemo, requeiro adiaménlo da votaÇão do Requ.,;,.,;to ri' 990, de 1995, a fim de ser feita na sessão de 23 de
agosto de 1995.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1995.- MariDa Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Em votaçio o IOquerimento de adiamento de votaç3o.
Os Sxs. Senadotcs que o aprovam. queÍram. prmnanrc.er sen·
tados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o IOquerimento, será cumprida a deh"beração do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 7:
Vot&çãc. em rumo llnico, do Requerimento ri'
1.020, de 1995, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos tennos do art. 172, I, do Regimemo Intemó, a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Resolução ri'
53, de 1995, que ~oga as Resoluções ri's ~1. 93. 95, 96
e 97, de 199"4, do Senado, c dá outras providências.

- rmaimente. no dia 25 de maio. a matéria foi :redistnDuída a
novo relator, Senador João Rocha.
Em 26 de junho, apresentei o RequerimeDlo n' 1.020/95, no
qual solicitava a inclusão em Ordem do Dia do PLS ri' 53/95, tendo em vista que a forma como a Comissão se conduzia fazia parecer que acabava sempre adiando a matéria. Seria importante que
viéssemos apreciar mais seriamente essa proposição. O Regimento
lntemo, na a1inea b do art. 118, estabelece o pram de 15 dias para
aptesentação de pareocr pela Comissão caupetente.
Todavia. respaldados pela inte!pretação da parte final do §
3" do mesmo art. 118, os Sn;. Senado= dos partidos que dão sustentação política ao Govemo puderam sempte adiar a matéria no

rimento de adiamento de votaçào.
O SR. EDUARDO SUPLICY. Sr. Presidente, peço a pa·
laVI3. para encamjnbar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para encaminhar,
coneedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy por. cinco
minutos, na fonna regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presideote, o IOquerimento
de adiamento do Senadoc Lúcio Alcântara refere-se ao Requeri·
mento nlt 1..020. de mi.nl'ta autpria, para que po5S.!IDOS votar o Projeto de Resolução ri' 53, que revoga as Resoluções ri's 91, 93, 95,
96 e 97, de 1994,·do Senado. que se tefm ao I'Iojeto Sivam.
O a<fiamento proposto pela Lidmnça do Governo, refetente ao Requerimento .. l.o20'95, constitni D;Wl<lbta protelatória,

rimento.

âmbito da Comissão de ~tos Econômicos e, agora, neste plenário, observa-se que o Governo tenta postergar a deliberação,
pelo Senado, de matéria de gomde interesse nacional.
Houve, sem dúvida, problemas nas negociações do Projeto
SIVAM, sendo que muitos deles focam objeto de matérias reporta·
das pela imptensa. Neste último mês'de plhó, hoove uma nova informação bastante importante, qual seja. a de que lá nos Estados
UDidos houve uma licitação pata empreendimento muito semeSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°5=lhante ao Projeto SIVAMe a enipresa que venoeu a licitação o fez
tário em exemcio, Senador Renan Calheiros.
por um preço sig;oift.eaúvamente menor do que aquele que o GoÉ lido o seguinte
vemo está por confiii!lar, ru já realizou, com a Raytheon.
Assim. Sr. P,.sidente, seria importante não dificuhar o exa·REQUERIMENTO N" L070, DE 1995
me dessa matéria pelo Senado, porque, de ootra forma. estatiamos
, Nos termos do art. 315 do Regimento Interno, IOqueiro o sendo negligentes nesse aspecto.
adiamento da votação do Requerimento .. 1.020, de 1995, a fllll
Sr. Presidente, recomendo a não aprovação desse requeride que a mesmasejafeitana sessiode6 de setembro de 1995.
mento de adiameato, amda que seja regimental por parte do (3o.
Saladas Sessões, 8 de agosto de 1995.- Lúdo Alcântara.
vemo.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o IOqueO SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votaçio o reque-

senão vejamos:
_
- o Projeto de ResoluçãO ri' 53/95 foi lido neste Plenário em
25 de abril do eotrente ano;
- nesta mesma data (25.Q4) foi a matéria despachada para a
Comissão de Assuntos Econômicos para emitir pateeex;
- no dia 2 de maio, foi designado relator o Senador Elcio
Alvares;
··
-no dia"subseqüente. ou seja. no dia3 de maio, o projeto foi
devolvido para redistribuição a novo relatoc;
..
Havia, então, esclarecido o Senador Elcio Alvares que apenas ti.nha. solicitado a matéria para exame.
- em 4 de maio foi designado novo relator, o Senador Sérgio Machado (suplente na Comissão);
- no dia 9 do mesmo mês o Senador Sérgio Machado devolveu o projeto para nova tedisttibuição;
·
·~na mesma data, o Senador Pedro Pivafoi indicado relator; ·
- no dia 15 de maio, seguindo o mesmo procedimento, foi
devolvido o pmcer pelo Senador Pedro Piva para nova redistribuição;

A

-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemtanecer sen- ·
tados. (Pausa)
Aprovado à requerimento, com o voto contl'ário dos Srs.
Senado= Eduardo Suplicy, Esperidião Amin, Lauro Campos,
Marina Silva, Benedita da Silva, Ademir Andrade, Sebastião Rocha. José Eduardo Outra, RÓitaldo Cnnha Lima e Roberto Ftcire.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a palavra. N"ao quis participar da discussão, mas gostaria de deixar regis- _
trado o poxquê do meu voto oon!Iário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -V. Ex• poderá. fazer
uma explicação pessoaL Col!cedo a palavra a V. Ex• por 5 nrlmltos.
O

<. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para uma explica-

~. Pm>idente, gostaria simpl~te que todos ze!ásst .. ·1> eputação do Govemo. E a melhor maoeiia de fazermos ;o _ . ·...vcaiiiloS essa matéria em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item ri' 8.
VotaÇão, ·em tumo único, do Requerimento n?1.021, de 1995, da Comissão de Constitnição, Justiça e
Cidadania, solicitando, nos termos do art. 258, do Regimento lutemo, a tmDitação em oonj.mto das Propostas
de Emendas à Constitnição ri's 2 e !0, de !995, por versarem o mesmo assunto.

ção r

.,c::~

..r..)_

w

Em votação o requerimento. eJil tnmo único.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram penn.a.necer sentadoS. (Pausa)
Aprovado.
As Propostas de Emendas à CoDStiruição de ri's 2 e 10, de
1995. passarão a tramitar em conj.mto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item ri' 9.
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Votação, em tuiDo lÍDÍCO, do Requerimento :ri'
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedetei ames a
Ul39, de 1995, do Senador Lúcio Alcântanl, solicitan- palavta ao Senador Antonio Carlos V aladares, polljlle S. Ex• já a
do. nos teJmos regimentais, tramitação conjmta das Pro- havia pedido para encaminhar a votação.
postas de Emenda à Coostiluição :ri' 37 e 40, de 1995,
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presipor tratarem de matérias que veuam sobre o mesmo as- dente, se V. Ex• o permitir, cederei a palavra ao Senador Vllson
sunto.
KleimlbiDg e falarei depois de S. Ex•.
,
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, peço a paO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- E um direito de V.
lavm para encaminhar a votação.
Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Samey). Concedo a palavra a
- A Mesa apenas registrou que V. Ex• havia pedido a palavra
"'
•
ames.
V.Ex•.
O SR. LuCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Pam encmniCom a palavra o Senador Vilsou Kleimlbing.
nbar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nosO SR. VILSON KLE!NilBING (PFL-SC. P= um esclaso requerimento é estritamente zegimental e visa possibilitar a recimento. Sem revisão dO orador.) - Sr. Presidente, Srls e Sts. Setramitação conjunta de ·duas propostas de emenda constitucio- nadoJ:es. em primeiro lugar, gostaria de congmtular-me com o Senal de grande importância, que têm, de certa maneira, centrali- nador Lúcio Alclntara, que ta:lou a iniciativa de fommlar o rezado o debate não s6 no âmbito do Senado como na imprensa querimento para que os dois projetes tzamitem em conjmto. Em
nacionaL
segundo lugar, gostaria de esclarecer algumas dúvidas.
A primeira delas, a de número 37, é de autoria do nobre SeO meu projeto Dão objetiva apenas o pagamento de dividas,
nado!' V'Jlson Kleimlbing e qbjetiva instituir o impostó sobre movi- mas também proibir que o Govemo faça novas dividas; é, tammentação ou trnusmissão de valores e de créditos de :oa.tureza fi- ~ no sentido de que não somente o povo, mas também o <Jo..
nanceira,. o lPMF. destinando.. o ao abatimento das dividas da vemo pague imposto. e que toda a economia feita seja destinada à
Ullià'o e dos Estados.
saúde, à educação e ã moradia. Pela primeira vez, o Govemo irá
_ · A Proposta de rmenda à Constituição :ri' 40, do nobre Sena- pagar imposto.
Acho pertinente. portanto, que os dois projetas tr.unitem
dor Antonio Carlos Valadares e outros, Visa ignalmente - buscando a mesma fonte de ream;os e com o mesmo pm:entua1 previsto · conjmtameute e que o Senado da República dê uma solução defina emenda do Senador V'llson Kkinn'bing - ressuscitar o chamado nitiva a essa questão. Como tenho o hábito, cada vez que pooso faImposto Sobre Movimentação Fmanceira, imposto provisório, lar sobre o assunto, de informar ao Senado quanto pagamos de juagom. sob o nome de "coillnbuição" para possibilitar a cobrança ros por dia, quero dizer mais uma vez aos Senadores que, nas últiainda DO preseme exemcio, sendo que destina, vincula esses te- 1!'&' 24 horas, pagamos 25 milhões de dólares de jnos da dívida, O
cursos às necessidades da área da saúde.
que daria para fazer mais um hospital de 380 leitos em qualquer

Há, portanto, uma origem =
nas duas propostas de cidade b:asileira.
emenda constitucional, sendo que o Senador V'úson Kleinu'ôing
Era esse o esclarecimento que gostaria de prestar.
deseja que esses reomos sejam canalizados para o abatimento da
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
divida interna, tanto da União quanto dos Estados, e o Senador ao Senador Antonio Carlos Valadares, para encaminhar a vctação.
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP-SE. Para
Antônio Carlos Va!adares que os mesmos recursos sejam vinculados à saúde.
encaminhar a votação. Sem revisãO do oxador.) - Sr. Presidente, o
Então, nos termos do Regimeulí', pedi a tramitação conjm- art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal prevê que, com
ta das duas propostas para permitir uma análise dessas duas inicia- a aprovaçl\o do Plenário, dois projetos semelhantes tramitem em
tivas., da destinação que cada um dos seus autores deseja dar a es- conjunto. E o que pretende, iri.vocando esse dispositivo. o autor do
ses rectJISOS se eles vierem a ser novamente inchJ.ídos como fonte requerimento. Senador Lúcio Alcântara.
de receita. do Tesouro.
·
·
Prelim.inannente, sou favOiável ao requerimento de S. Ex.J.
Quero esclarecer que a minha solicitação_ é de cunho lliiica- mesmo entendendo que só oxistem duas semelhanças, aliás relemente regimental, processnal, fa-ma!. Não estou avançando, como vantes, em relação às duas proposições apresentadas. A primeira é
Dllnca avancei, o meu ponto de vista sobre a matéria qoe tem sns- a fonte gexadora. Os recursos serão gerados mediante a movimencitado debates acalorados. Por ootro lado, se requerimento vier a tação fmanceira de cheques. A OUIIa semelhança é a percentagem:
ser aceito, ele em nada prejldicaiá qualquer dos autores das duas 0,25% sobre a movimentação fmanceira.
propostas. No momento opoiilmo, S. Exls podeião suscitar a preNo mais, não existe semelhança alguma, uma vez que os
feréncia para a votação dessa ou daquela proposta.
objetivos são totalmente diferente~ Enquanto a Proposta de EmenPortanto, volto a dizer, o requerimento é de cunho pura- da Constitucional :ri' 37, de autoria do nobre Senador Vilson Kleimente regimental,. processual e vai pennitir. a meu ju~ uma nübing. objetiva aplicar os recursos no pagamento das dívidas
análise mais serena, mais sóbria e mais aprofundada das duas . contraídas pela União, Estados, Temtórios e Mlmicípios, a emenpropostas de emendas à Constituição de iniciativa. dos dois no- da de nossa autoria. que recebeu a assinatura de c:eiC3. de 50 Senabres Senadores.
dores, visa à solução dos problemas da saúde.
Era isso que queria esclarecer ao Plenário que poderá deciComo V. Ex>s sabem, enquauto a divida se encontra DOamdir soberanamente sobre a nossa proposição. Volto a :repetir: mi- bulat6rio, a saúde já se encontra na UTI. Os problemas da dívida
Dha proposta tem caráter pmamente regimental e em nada prejldi- podeião ser resolvidos, por exemplo, com a ref90"" tn'butária, que
ca, em nada obsta a iniciativa de cada um dos Srs. SenadoJ:es, na será discutida durame esse segundo semes1re. E preciso preencher
medida em que haverá sempre espaço e ocasião para que o Plená- alguns claros da legislação que beneficiam empresas poderosas
rio se IDallifeste como bem entender sobre essas hipóteses ou outra deste País que se livi3lll do Imposto de Renda, como aqui já dito.
que surgir durante a II3mitação da matéria.
A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado está apurando a
Era o que linila a dizer, Sr. Presidente.
demúicia de que montadoras de veículos não pagam Imposto de
O SR. VILSON KLEINÜBING - Sr. Presidente, peço a Renda. Nós, Senadores, bem como os funcionários públicos e os.
pala.,. para um esclarecimento.
trabalhadores somos obrigados pela legislação a colocar à disposi-'
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N"ao sei o que está a.conteoendo por tiás disso. Ou Dão estão
dando importlncia à emenda do Senado< Vllson Kleimlbing • essa
importlncia está sendo dada agora pelo Senador Lúcio Alcâlltara
·, ou a área econômica do Govemo e a imprensa estão a favor da
emenda do Senador Vilson Kleinúbing, e por isso Dão se manifesta:m. PotqUe essa emenda, do ponto de vista econ&nico, satisfaz
mais ao governo do que a emenda da contnl:Wção sobre movimemação rmanceira vinculada à saúde.. Enquanto a. do Senador
V!lson Kleimlbing, segundo a visão da equipe econômica do Govemo, seria favotável ao combate à inllaçio. a criação da oontribuição fmanceira vinculada à saúde poderia contnl:Wr pam oretomo da inflação.
Gostaria de cobrar aqu~ de público, uma manifestação clara
da equipe eoonômica, que já se posicionou a xespeito da emenda
do Senador AD!Oilio Carlos Valadares, também com ~ à
emenda do Senador Vllsan Kleimlbing. caso isso Dão OCO!Ia, fiCase com a impx ssão de que o Governo realmell1e Dão quer aluar
em faVO< do setor social deste País, conoenlrando snas aténções
apenas em favor do setor ecooômico, da área eoonômica, menospte7lllldo as ações sociais em beneficio da coletividade, ein beneficio da Nação.
·
Pedimos que a imPrensa e a equipe eoonômica se manifestem 001!1 relação ao retorno do !PMF para saldar dividas dos nmnicípios. dos Estados e da Ulliio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Nio havendo
mais quem peça a paiavm para encaminhar, = o s a fase de
encaminhamento de votação.
_
Passa-se à votação.
Em votação o requerimento do Senador Lúcio Alcâlltara solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta das Propos.
tas de Emenda à Constituição n"s 37 e 40, de 1995.
Os Srs. Senadon.s que o aprovam queiram petDl1UleCer senlados. (Pausa.)
•
Aprovado.
As Propastas de Emenda à Constituiçio n"s 37 e 40, de
O Sr. José Samey, Presidente, deixa a cadeira da 1995, passaiio a tramitare!hoonjm!D.
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Ca/Miros, 2il
O SR. PRESIDENTE .<Renan Calheiros) • Item 10
Secretário.
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 87, DE 1995

ção da União todos os meses o nosso Imposto de Renda, que já é
descontado na folha de pagamento, que é sagrado pam a resolução
dos problemas nacionais.
Sr. Presidente, acredito que com a refmma tnrutãria, que
discutiiemos a fundo. quando refletiremos sobre os privilégios
ainda existentes e que precisam ser eliminados com urgência. iremos xesolver o problema da divida. Em primeiro lugar, teduzire..
mos o mímero de impostos, em segundo. aumentaremos o .uú!1lero
de contribuintes e, em terceiro, coibiremos a sonegação. Ai teremos recursos snflcientes para a cobertura dessa dívida astrmõmica
que, segundo informação do p<6prio antor da Proposição n" 37,
Senador Vilson Kleimlbing. é da oroem de 100 bilhões de dólares.
Coimlda a taxa JlleJJSll!, tema e bnndosa, em tomo de 3%, pagariamos mensalmente cerca de 3 bilhões jnros da dívida inlema.. A
meu ver, a cobrança do imposto provis6rio sobre movimentação
seria insnflciente pam a cobertura dessa dívida.
Com todo respeito ao antor da proposição do requerimento
e ao autor da emenda constituciooa!- tenito certeza de que S. Ex' a
apa:sêntou com a melhor dl)s intenções - voto favOiivelmente ao
requerimento, pam que os dois projetas de emenda coostiluciooal
sejam discutidos pelas Comissões competemes e pelo Plenário.
Com isso, afmal, esta C;lsa poderá decidir se devemos """*" a
smide pública eternamente "" UTI, sacrlflCaDdo milhares e milhares de brasileiros que manem diar:iamente.. ou se devemos xesolver
pxoblema5 que podem ser adiados por meio uma reforma tn'bulária
coasis!!mte..
Sr. Presidente, a contnõuição social, que
seja
aprovada pelo Congresso Nacicmal. é emergencial e vig~ até
pelo pxazo de 2 anos, podendo ser essa allquota reduzida a zero,
tio logo o Congresso Naciooal resolvesse atribuir ao setor da saúda pública os recursos necessários pam solução dos seus Iru~gnos
problemas.
Voto favoravelmente ao requerimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

queremos

O SR. SEBASTIÃO ROCHÁ • Sr. Presià<nte, peço a palaVI3. para encaminhar a votação.
.
O SR. PRESIDENTE (Renan Clllheiros) - Coneedo a pala.
vraa V.ExJ.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PD1;-AP. Para encaminhar.
Sem Ievisão do omdo<.) • Sr. Presidente, St"s e Srs. Se!ladotes,
embora discorde da tramitação conjunta das dn.S emendas -já tive
oportDnidade de conversar com o Senador Lúcio Alcântara a esse
respeito-? não me oporei ao requerimento.
Gostaria apenas de expxessar millba preocupação com a tra·
mitação coojunta, até porque tembS observado um comportamento
no mínimo esttanho da área econômica do Governo e da imprensa,
que, de fO<ma get:tl, com raras exceções. a respeito da análise dessas duas enre.ndas.
Contta a emenda do ))enador Antonio Carlos Valadares, a
emenda que tenta socotrei a saúde deste País. a impxensa defla-

(Incluido em Ordem do Dia. nos teimas do
art. 91, § 3", ~Regimento In!etno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n" 87, de 1995, de antoria do Senador Emandes
Amorim, que acrescenta ao art. 21 da Lei n" 7 .805, de 18
de }>lho de 1989, o seu§ 2", tendo
Parecer, sob n" m, de 1995, da Comissão
-de Serviços de Infra-Estrutura, pela rejeição.
Sob<e a mesa, Í<:querimento que será lido pelo Sr. J!l Secretmo em exercicio, Senado< José Eduardo Dutra.

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO NO 1.071, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tenDas do art.. 279, alfnea a, do Regimento Jntemo, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n" 87,
de 1995, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Consti-

grou uma campanha A/área econômica do Govemo tem se manifestado da mesma fODlla,. contia a emeDda. oonstitucional que criaria a contribuição sobte movimentação fmanceira vinculada à área tuição,Justiça e C'icJpdanja
da saúde. No entanto, em relação à emenda do Senador Vdso!r
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1995. - Emandes
K!einübing, que propõe a criação de um imposto som movimen- Amorim.
tação fmanceira a fnn de saldar dívidas p6blicas, Dão se vê nenlmO SR. PRESJDENI'E (Renan Calheiros) • Aprovado orema manifestação da imprensa nem da áxea econõmica do Governo. querimento, com voto contrário do Senador Mauro Miranda.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.O SR; PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 11:
Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição ri' 36, de 1995 (ri' 3195, na Câmar.> dos Deputados), de iniciativa do Presideu!<: daRepública. que altera o inciso XI e a alínea "a11 do inciso
xn do art. 21 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sobri'40!, de 1995, daComis- de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Primeiia sessão adiDária de discussão)
A Presidência esclarece ao Plenmo que. nos termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno. a matéria conSiaiá da Ordem do Dia durante II& sessões ordinárias, em fase de discussão,
quando poderão ser oferecidas emendas que nio envolvam o mérito, assinadas porum terço. no minimo, da composição do Senado.
T1'3IlSCOil'e hoje. penamo, a primeira sessão de discussão.
· Em discussão al'rojloota de Emenda à Constituição ri' 36.

em segundo tumo.
Não havendo quem peça a palavm, a discussão terã prosseguimento na sessãoO!tlillária de amanhã.
. · . O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Conoedo a palavm ao nobre Senador lris Rezende.
V. Ex• dispõe de 50 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. IRIS REZENDE - Sr. PR:sidente. desisto da inscrição e peço a V. Ex• que ttansfna a miDha inscrição para a se·ssão
de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Mesa acata o
pedido de desistincia de V. Ex•.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezma.
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em todos os seus níveis.. Por isso, Sr. Presidente, é fundamental
que o Poder Legislativo cumpra sua parte e ofereça ao Pais a LDB
de que tanto nécesSita..
Como é do conhecimento geia!. tramitam nesta Casa duas
propostas de LDB. A primeiia, origiDada da Câmaia dos Deputados, apresenta ainda em 1988 pelo cntllo Deputado Octávio Elísio,
conheceu uma longa ttajetória até chegar ao Senado Federal. oo
ano passado. A segunda, bem mais recente, é o Substitutivo do nobre Senador DaiCy Ribeiro.
Sr. Presidente, Sr's e Sts. Senadores, desejo expressar, aqu~
miDba posição francamente favcrivel ao primeiro projeto. Sem.
por um instante sequer, desmerecer a coob:ibuição do Senador
Daroy Ribeiro, antes de tudo um emérito edueador de renome in·
temacional, gostaria de apresentar algumas fortes mzões que fim·
dementam minha opção.
Há um aspecto essencial que caract<riza. identifica e singulariza o Projeto que, por cinco anos, tramitou na Câmaia dos Deputados: o proeesso democrático de'sua eiabomção. Quando o então Deputado Jorge Hage apresentoo seu relatório, viu-se que o
ttabalbo refletia as inúmeras comibuições ofexecidas ao projeto

por parlamentares, docentes, proflSSiomüs técnico-admmjstrativos
da edueaçio, entidades eswdznlis, representantes da Administra·
ção Pública, dirigentes de instihiÍÇÕ<" de ensino e organismos nãogovernamentais
No momento seguiDte, Sr. Presidente, tendo como Relatora
a então Deputada Ângela Amin, o projeto continuou recebendo
conlribuições óa sociedade e expressando uma vontade política
que determinaria. af~ sua votação, ensejou sucessivas reuniões
eo1re os ~ de todos os pntidos po1ítioos. cootando CXl01 a
presença coostaDte de intedocutor do Ministério da Educação
Foi esse Projeto. penosa mas democ::r.Uic:amente constituído,
que chegou a esta Casa e. na Comissão de Educação, foi relatado
pelo Senador Cid Saboia de Carvalho. A atuaçio do Relator foi
impecável O prOCedimento adotado para a discussão do texto foi
o mais careto e legítimo: sob a presidência do Senador Va!mir
Campelo. a Ccmjssão de Educação promoveu novas audiências
públicas, a primeiia das .(Juais protagonizada pelo Ministro da
Edueaçio. Professar Muri1o Hingel.
Em suma, o SubstitutiVo do Senador Cid Saboia de Carvalho preservava. na essência, o texto elaborado ao longo dos anos ...
pela Câmara, adicionando-lhe algumas contribuições que o amadurecimento do debate DD Senado propiciou e retirando-lhe alguns

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. Prommcia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S"' e Srs. Senadores, em meio
às questões CIUciais que se colocam Da. agenda de discussão dos
mais gmves problemas nacionais, a edueaçio ocupa lugar de absoluto destaque. Creio existir, ho~ em nosso País. a mais aguda percepção ac:etca do papel que um sistema educacional bem eSiruturado pode e deve repres<ntar !!O esfotÇO ooletivo _para a superação
do atraso e para a conquista do desenvolvimento integxa!.
São móltip1os os exemplos, oferecidos pelo mundo contempcdneo. de países que venceram a txmeira da pobreza e do subde- excessos.
senvolvimento, além dos que alcançaram nívç:is extraordinários de
Outro ponto que reputo da mais alta relevância no projeto
prosperidade, tendo por base uma edueaçio generalizada de boa originário da Câmara é o da sua abrangência. Nele. nada do que
qualidade. Da pequena Olha aos chamados Tigres Asiáticos, pas- seja relevante para a educação deixou de ser contemplado: aspeesando pela experiência emblemática do Japão. proliferam os casos tos conceituais; organização do sistema; avaliaçio; edueaçio báside :oações que enfrentaram e Vencet:am. a partir da educação, o de- ca; edueaçio superior, educação indígena; educação especial; financiamento; cam:iia profissional; educação de jovens e adultos.
safiO ~construção deu,.. pujante sociedade.
E imprescindível9 no entanto, que haja uma nítida COIIeS- Se para alguns o projeto padeee de extrema prolixidade, eu o vejo
pondência entre as palavras e a ~9 eniie a intenção e o gesto. De a}Istado à complexidade de nosso sistema educacional.
nada ou poucO valerá o discurso de ellfática defesa da edueaçio,
Por fim. Sr. Presidente, quero destacar o espírito proguessista que permeia todo o Projeto e que foi preservado pelo Substitutisobretudo a básica, se as atitudes concretas não forem tomadas.
No atual quadro da edueaçio br.isiJeira. em que a necessária vo Cid Saboia de Carvalho. Talvez o simbolo desse propósito seja
demanda pelo domínio do conhecimento não encontra resposta o caiáter descentralizado conferido ao sisiema, fazendo da escola
adequada na escola que tentos, é rigorosamente inadiável a adoção o vercb;.deiro mícleo da açio pedagógica e estimulando a connmide uma legislação que balize os proeedimentos do sistema, em es- dade a participar de sua gestão.
.
Este é, pois, o projeto de LDB que o !liasi! requer, que asocala nacional. Refiro-me à Lei de Dire1Iizes e Bases da Educação
Nacional, que se anasta bá cerca de seis anos, numa demma tanto ciedade defende, que a escola espera e necessita. Uma LDB eapaz
ioj.tstificada quanto inaceitáveL
de contnõuir para que o BiaSil revolucione o atual quadro educaConquamo se saiba que a Lei9 por si SÓ9 não garante a eficá- cional e caminhe na direção da prosperidade, da justiça e da plena
cia do sistema, há. que se entender que, sem ela, ampliam-se as di- cidadania.
fiCUldades para a organização e o desenvolvimento da educação,
Muito obrigado, Sr. PR:sidente.
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Durante o discur:so do Sr. Carlos Bezerra, o Sr.
Rnwn. Ca.!Miros, .2'1 &cretário, deixa a cadeira da pre·
sidência, que é ocupatkr p:lo Sr. Odacir Soares, I• Secretário.
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cativa cumpre o mesmoobjetivo. Quarto. porque_a antiga~~
Nacional,. hoje Rede Brasil. tem estrutura de servtçoede distnbulçãoaltamentecapacitadaparadivulgarasatividadesdoExecutivo.

Finalmente,porqueaiD.fluênciadequalquerfatogexadoemBrasília sobre a vida dos brasileiros alcança a mídia em questão de seDurante o discur.so do Sr. Carlos Bezerra. o Sr. gundos, graças aos modemos instrumentos de comunicação de
Odacir Soares, JD. Secrdário, deixa a cadeiTa da presi· hoje. A própria import!ncia dos atos do Govemo de~ a sua
dência, que é ocupada p:lo Sr. Renan Calheiro.s, 2" Se- divulgaçãonamral,ágileintensa,portodososporosdapgantesca
cretário.
máquina de informar distribuída entre os sistemas privado e estaO SR- MAURO MIRANDA - Sr. P=idente, peço a pala- tal. Umespü:roqueacontece em BrasíliaénotíciaemtodooPaís.
vm para uma cammicação.
Já com o Congresso, a situação é r.!dicaimente oposta- O
O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a pala- Leg<;lativo não tem instrumentos ]X6prios para a divulgação de
vm ao nobre Senador Mauro Miiancla para uma colllUDicação. na suas atividades. seu poder gerador de fatos é grande. mas é o Exeforma do art. 14 do Regimento futemo.
cutivo que produz as decisões que mais inteiessam à imprensa. O
O SR- MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pata uma co- Congresso é uma casa de debate> mais que uma casa de decisões.
municação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sias e Srs. E são esse. debates que fazem a média do pensamento naciooa!.
Seoadores, a proposta de extinção do progmma Voz do Brasa~ Aqui estão os partidos que apóiam o Govemo. mas aqui também
voltando ao noticiário. O assunto não é novidade. O que há de mo- estão as agremiações de oposição, como o PT, o PDT, o PPS e o
vador é a fmça e a CODSistô!lcia da campallha atual, -com seus lar- PSB. Para eoses partidos, a Voz do Brasa funciona como o espaço
gos espaços na mídia. O IÍtovimento começou timidamente, por mais democrático para o registro de suas teses, porque o tratameniniciativa da Rádio Eldotado, uma. emissota de grande prestígio to é igual para todos no noticiário. Assim. os trinta minutos fmais
nas áteas mais inteltxtztalizarlas de S. Paulo, e já alcançou grande do Programa Voz do Brasil representam boje a única ponte de corepen:ussão en1re os eolpiesárioo do setor de teleconmnicações. municação fotJDal entre os Parlament=s e a população.~ <F:e
Pelo tom e pelo volume do debate, acho que o Governo não pode- a privação desse vinculo teria o significado de perda de cidadania
tá escapar a uma decisão negociada.
··
para os b:asileiros distantes que sintonizam o programa com o seu
Em todas as suas aparições bissextas. ao lougo das ljltimas radinho de pilha nos locais onde a energia elétrica ainda não chedk3das. a origem ditatorial do progmma vem sendo o aiglimento gou. É assim que esses cidadãos humildes acompanham a atuaçãc>
mais poderoso dos que o condenam à extinção. Criado no primeiro de seus representantes no Congte$So. E é assim que a Voz doBra·
Governo Vargas. ao tempo em que funcionava no País o poderoso sR CU!Djl<O a sua fimção democtática de distribuir ignaJitariameute
Departamento de Imprensa e Propaganda. o noticiário, de tr.ms- as infonmções.
missão ollrigatliria. foi impingido sem protestos. Ainda não existia
Creio sinceramente que há espaço pam discussão e para nea televisão. Os jomais e as emissotas de rádio viviam período gociações em tomo da permanência da Voz, do Brasil: 011
um
cruel de amordaçamento, e a ceusura não tinha limites. A ditadura novo fornzato na sua duração e DO seu coateúdo. Em pri&cíptO. peb:npunha. o noticiário que lhe COIIViesse. Foi o grande vício de c;m- las razões já expclstas, considero que a meia bom do i.e!9s!"ti"o
gem da Voz <lo Brasil, tida boje como a única herança que IOSJSte tem importante função oociaL e Iiãó deve ser colocada em discusàquele peiÍodo negro da História do BtaSil.
•
•
são. Qilanto à meia hora do Executivo~ eu gostaria de avançar
Excluídos de jllgamento os seus pecados genéticos e deixa· numa proposta a ser avalia& pelas áreas competentes do ~ovemo
das de lado as avaliações dos Govemo• a que serviu, é inegável Federal. Começaria pelo en!oodimento de que o Execuuvo pode
que o programa tem uma grande história de serviços à integração pres<indir desse espaço de divulgação, pasoaudo a dar-lhe um ca- _
aacional. A vasta rede copiiar de eotações de rádio, no País, é um ráter de setviço dirigido ao cidadão, malltendo-se o atua1 ~de
fato relativamente novo. Não tínbãm::6 emissoms plantadas em trinta minntos ou reduzindo-o à metade. O programa gauharia o
quase todos os municípios de médio ou grande _porte. como temes novo tlmlo de Jornal do Cidadão, incluido o tempo do Congn:shoje- A grande pop-.Hação do nosso vasto interior tinha na Voz do ~ para conferir-lhe imagem correta ~o do riovo fOIIDa:~
Brasa a sua refeiência de Nação. Sua lranSmissão era aguaxdada
Acredito que a utilização inteligente do te~ ~dmm~stta~
cem gmnde curiosidade, em todos oo ~los. Era pela _Y~z do pelo Executivo podeiá atrair gr.mde faça de audiênc:ta. DerxanaBrasil que Juscelino Kubitschek convocava o povo ao otnmsmo. mos de oovir as infoanações anacrônicas sobre viagens. audiênO perlodo áureo do programa foi vivido no Govemo Jânio Qua- cias e i.nangurações do primeiro escalão do Govemo. No lugar disdros. ele mesmo ouvinte assíduo. O ptóprio Presidente direciom.va so. o cidadão que não lê joma1 e não tem acesso a infiJl7lVJções de
o impacto de seus famosos bilbetinhoo pam o programa. exigindo seu interesse passaria a ter o instrumento sistematizado de conspricridade para a Voz do Brasil.
cientização sobre os seus direitos. ~mo '\""~ ~ ·~·
A campanha de agora tem-respaldo nas :realidades que se in- doria. urbam e rural. saneamento básico. direitos SOCiaiS. pr:eV!SOeS
corporaram à· dinâmica do Pais. A ID.IÚS impo;tante_ é a de '!""• do tempo, cuidados preventivos de satíde. ccndições das ~ e
para o Executivo. a ~sidade de espaço obrigat6rio no r.ídio é desestimulo às migrações desordenadas que ampliam o caos social.
uma veidade pelo menos dovidosa. Primeiro, potqUe ieg<;lação es- são exemplos de extensa pauta de assuntos que poderia=~ o nctipecífJ.ca garante a convocação de tempo no rádio e na televisão ciário. O gr.mde voh.une de COl1l:SJX' adência que chegil dimamente à.
para mensagens de emergência, assim coDSidmdas pelo Govemo. Presidência da Replb!ica e aos Mini>téõos inspirnria a pauta das inSegundo, porque o Executivo tem espaço pennanente pam di- fonnações dirigidas a pessoas oo a grupos de pessoas.
•
vulgação de mensagens de seu interesse duraDte a programação
Estou convicto de que terlamos um grande leque de efe~tos
normal dos veículos eletrõnicos. Terceiro, porque a criação da positivos. O primeiro deles seria o de tomar a poj>Ifação brasileira
RADIOBRÁS, no inicio dos anos 70. abriu uma gande rede de mais participante, ao sentir-oo valori2ada pelas respostas. A; sobretelecomunicações exclusiva para a di~lgaçiio dos fatos geia- carga de correspondências que oneta e empena a burocracia fededos pelo Palácio do Planalto e pelos ministérios, com grande ral poderia reduzir-se, pela d;minuição de dúvidas, com Iesultados
alcance por todo o t.errit6rio brasileiro. A rede de televisão edu- positivos. no replanejamento das rotinas dos gabinetes. Com a va· .

?"
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lorização desse horirio tadiofôDico, tanto o Presidente da Repuôlica, quant9 os seus Ministros conquistariac:!um novo espaço nobre
par.> esclarecer a populaçio ou solicitar seu apoio na sustentação
de ~as políticas. Os efeitos educativos do programa contnõuiriam
fateJilente par.> melhorar a qualidade de vida dos brasileiroo. E.
tudo isso sem ampliar a invasão sobre o domfu:io privado das concessõeS, mas, pelo conb:ário, podendO até reduzi-lo.
Creio que ganhariam todos. O GovemQ ganharia recoohecimetltO político ao abrir mão de um instrumento que pouco lhe
acrescenta, mas que pode val~-se através da nova concepção
de serviço, o cidadão, pela cocquista de novo Canal, capaz de
aproximá-lo das decisões nacionais, a odnünistração federal, pelo
provável alivio da sobrocarga das pressões sociais e os empresários, pela possibilidade de negociações que levem ã redução do
tempo que é su)ltraído à sua progtamação nonnaL São considerações pessoais que eu gostaria de acrescentar ao debate sobm·este
assunto.· que tem seus vincules diretos e indiretos com as preocupações ncrmais do Legislativo.
· Em o que tinha a~. Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso de Sr. Mauro Miranda. o Sr.
Renan Calheiros,1JI- Secretário, deixa a cadeira da pre-

-

sidência, q~ i ocupada pelo Sr. Odacir SOãii:s,
. crerário. ·

l_fJ.

Se-

O SR. LEVY DIAS - Sr. Presidente, peço a palaVta, pela

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- V. Ex• tem a palavra, pela adem.
O SR. LEVY DIAS (PPR-MS. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Coosiderando que meu avião chegou apenas às Sh30m.in
em BI2Sília.. peço a V. Ex1 que considere e registte minha presença
e meus votos favotá'Veis aos Itens 3. 4 e 5 da pauta.
O SR.?RESIDENTE (OdacirSoares)- V.Ex•seiá ....ndido.
Com a palavra a Senadora Marina Silva. (Pausa.)
Com a palavra o S<IW!or Sebastião Rocha. (Pausa.)
Com a palavra o S<IW!or Ney Suassuna. (Pausa.)
Com a palaVta o.S<IW!or Júlio Campos. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares ) -Os Srs. Senadol:es
João França. Gilberto Miranda. Esperidião Amin e "Júlio Campos
enviamn discursos à Mesa. par.> serem publiéados na fonna do
disposto no art. 203 do Regimento lntemo.
S. Ex.Is serão atendidos.
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR.) ·- Sr. Presidente, SI's e
Srs .. Senadores. nunca é demais enfatizar que a educação~ em qualquer país. deve ter prioridade máxima; deve constituir-se na maior
preoolpação de seus governantes e de sua poJ>Jlação. O filósofo
Cbesterton definiu-a como "a alma de uma sociedade, passando de
uma. geração para outra11•
Também é oportuno dizer e repetir que o presente e o futuro
de uma nação dependem, fundamentalmente, da educação. É ela
que irá formar o cidadão e o dirigente de amanhã. Daí a necessidade de o Estado promovê-la, supervisioná-la, estar-lbe sempre atento9 intervir o seu processo, quando for preciso, porque se trata de
matéria prima de alto interesse nacional.
Por outro lado. como sabemos, tem sido inócuo o fato de
nossas poDStituições prescreverem que o ensino é direito de todos
e Qever 'do Estado e da família. Na prática, isso nunca ocorreu. O
ensino público, no Brasil mmca cumpriu o seu papeL Nunca abrigou. em suas salas de aula. todas as crianças em idade escolar. Lamelllavelmente. sempre foi insuficiente e deficiente. Assim, tive-
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mos sempre d e = ao ensino particular, que, sujeito às leis do
mercado, não pode ter, realmente, uma visão social da questão.
De qualquer maneira, o ensino não pode ser comparado a
uma DleiCadorla que se coloca na ~eira de uma loja. e seja ofe..
recida e vecdida aos consuznidom;. E essencial demais à vida da
Nação, pata ser mercadejada nnm balcão, visando apenaS ao !Ílcro.
Como é o caso das mensalidades escolares que, há anos.
vem se anastando, sem uma solução definitiva. objeto das mais
acirradas disputas, entre pais de ahmos, de um lado, e donos de escolas particulares, de ootro.
Os pais questionam os sistemáticos an~tos das méDsalidades, que consideram al:mivas, tomando quase impossível manter um filho no colégio privado.
Por sua vez, as esoolas alegam que a inflação - intens~cada

no fim dos anos setema e inlcio dos oitenta - as tem obrigado a fauso dos rea}lstes constliJlleS das anuidades para cobrir os aumentos reivindicados pelos salários dos prof"""""" e pelos demais
custos.
Diante do impasse, de uma verdadeim guen-a declazada, o
Governo tem de int«vir pata mediar as partes conflitantes. Entretanto, até agom, parece que tem intelVindo maL Porque não se resolveu o problema.
.·
Mas é necessário que o faça. Primeiro, JlOnlll• é vital preservar o ecsmo particu1ar do qual o País impreacinde. Segundo,
porque é preciso acautelar os direitos e interesses de pais e alwios,
para que o ensino, face ao seu preço elevado9 não se tome inviável.

=

Na venlade, o que se tem observado, ao longo dos últimos

li""'• é mn "'"""""" encarecimento do ensino, com os colégios
cobrando taxas e mensalidades escon::hantes e abusivas, no intuito
tão-somente do lucro fácil e ripido.
Diante desse quadro e da natmal grita dos pais de ahmos, o
Governo anterior baixou uma medida provisória, regulando esses
al:olsos e impedindo que as escolas majotassem. a sen bel prnzer e
COD.Veniência, as mensalidades.. As escolas, através de seu sindica~
to nacinnal, reoo:remm à Justiça- ao Supremo Tn"buna! Fedeta!e obtiveram uma decisão de inconstitucionalidade da referida medida.
.
Mas, no meio do ano jiassado, quando da conversão do cruzeiro para o real, houve um acordo entre pais. escolas e Govemo, ...
no sentido de se congelarem as anuidades escolares por wn ano.
Frise-se que o congelamento se processóll pelo seu pico.
Esperou-se que, diante desta ciromstâllcia, favorável aos
colégios, da estabilização da economia, com o Plano Real e, conseqüentemente, o fJm da inflação, eles não reivindicassem Ieajnstes imediatos e constantes, como vinham fazendo.
Com a vit6tia, entictanto, das entidwi-:$ escolares, na Justiça. voltaram elas a pressionai para reaj.lstar suas mensalidades.
Diante do impasse. Sr. Presidente, o atual Govemo, logo no
seu início., a seis de janeiro~ enviou ao Coogresso ootra. Me-dida Provis6ria, sobre as mensalidades escolares, convalidada. depois, pelas Medidas n"s 817, 887, e 932. esta \lliima baixada no dia
primeiro deste.
A nova Medida Provisória permitia, pelo seu artigo terceiro,
que as escolas aumentassem as mensalidades, quando ocorresse
majolação de seus custos opemciooais, como os salárlos dos professores, a partir de sua data-base, geralmente em março de cada
ano..

Dispunha o referido artigo terceiro que os valores das mensalidades, convertidos em real, não poderiam sofu:r reajustes até
que fossem completados doze meses da conversão ou até a database dos professores do estabelecircento de ensino, em 1995, caso

esta venha a oconer primeiro.
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Segundo as entidades de pais de alunos, a Medida Provisé>ria ofe:n':cia tcxios os direitos e garantias às escolas e nenhuma. a
eles, que fu:avam totalmente desprotegidas, abrindo caminho para
que os colégios majorassem seus preços todos os meses. Aigumentavam mais que o ''Govemo beneflCioa as escolas que convertemm as mensalidades para o real pelo pico, em julho, clescongelando os valores quatro meses m~:tes de completar um ano''.
Num outro dispositivo, a Medida Provjsória estabelecia
que, qwmdo se verií!C3Sse uma das sitlJa>ões previstas no artigo
ten:eho, o valor da mensalidade escolar seria ajustado pela variação acumulada do IPC-r, oca:rida enlie primeim de julho de 1994
e no m&; do reajuste. Este valor seria dividido em duas parcelas
sucessivas, incidindo sobre o valor convertido em 1994, não podendo a primeiia. parcela ser sopetior a sessenta por cento da variação acu!Jllllada do IPC-r.

Argumenta que não pode haver controle de preços nas esco-

las porque elas são regidas pela !Me COilCO!IÔncia. O ÚDÍco oontrole possível é o dos pais? que. insatisfeitos. podem mudar seus fi-

lhos de esco~
~ a esse argumento, as associações de pais de alunos
respondem que nem as leis do mettado - a livre conco:o:éncia.- estão sendo respeitadas. Pois está havendo a carte!iução das escqlas
particulares, que, UDidas, combinam preços. am!laudo a !Me oonCO<J:ência. isso OCOJJ:e no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo
HOÓZO!ltee em Porto Velho, o quecaxacterizaaoligopo!izaçãodo
ensino particular em tOOo o País.
Sr. !'Iesidente, Srs. Senacioies:
Esta é a nossa preocupação e<m relação à questão das mensalidades escolares, qu~ segundo os próprios proprietários das escolas particulares, terão aumento acima do IPC-r, referen"' ao período entre fev=iro de 1994 a maxço deste ano. Como aMs já
Em São Paulo, pa: exemplo, os colégios vêm cobrando examinamos acima. Entendemos que o :reajlste ooueto e justo~
amid_adeque inclui oiP.C-r de julho a novembro, na ]>ase de 19,04 o canpatibilizado apenas can o aumento salarial dos professores
.
pa: cento; o IPC-r acumnWio de julho de 1994 a maiÇO de 1995, na sua data-base.
Não se COIDpieelld.e como um problema tão grave e de vital
calculado em vinte e cinco por cento; e mais o reajuste salarial dos

professores, também em vinte e cinco por cento.. Esses percentuais relevância para o País, como a educação e as amlidades escolares,
pode ser tratado a toque de caixa, superftcia!mente. pelo Govemo,

perfazem um reajuste de.setenta porcento.
. · ·· . A nova liJCJlsaHàade, Srs. Senadotes, será a soma de setenta
por cento do reajuste salarial dos profeosores e mais trinta por c:en·
to dos dCmais custos das escolas. O que equivale a um aumento,
para os pais, de cem por cento. Parque a partir do descongelamento, o aumento das mensalidades deve acompanhar a evolução. dos

.

~da~~

As associações de pais de ahmos arg6em que a Medida Provjsória Dão leva em consideração alguns aspectos importantes da
questão. Os colégios particulares certameate aproveitazio, para auferir mais lucros. dos dois itens que permitem o xeajuste: o aumento salarial dos professores .e os cnstos de planilha. Os contra-cheques dos professores não deverão crescer; na sua data-base, além
de trinta pa: rento, pois pen;ebem blüxos salários, getalmente o
piso salarial.
Por outro lado, toma-se dificil, pua os pais de alunos, ter
acesso às planilbas. ru mesmo checar fiscalizar os seus custos e
métodos. A Medida Provisória do Govemo não estabelece neohum tipo de fiScalizaÇão sobre as mesmas. "H~ escolas que embutem professores fantasmas e despesas pessoais dos donos nos
custos das planillias. E outros expedientes. Como se apurar isto?''

e

Ao oonllárlo das Medidas Provjs6rias anteriores, que proibiam a l"Dição do aluno inadimplente, a atuàl a antoriza. Assim.

estabelece ela que são pernrltidas a sw;peosão das provas escolares, a menção de documentos escolares, como os de transferéncia
ou a aplicação de quaisquer outias penalidades pedagógicas ou admfuistrntivas. por motivo de inadimplência do aluno por mais de
sessenta dias, Mas a vetdade é que, mesmo antes deste J'l'ZO• já com
trinta dias, as esoolas descumprem'à lei e rec:<>mm ãs suas sa!lÇlies.
Ante os protestos e queixas das associações de pais e alunos
e de entidades, como a União Nacional dos EsmdaDtes, o Govemo
se defende, alegando que se IIata de uma solução provisáia.
Tanto que diSpôs na Medida Provjsória 932, no seu artigo
onze, o preceito de que o Poder Executivo, no pram de cento e oitenta dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando a prestação de serviços escolares, por estabelecimentos
particulares de ensino.
A Confederação Nacio!lal dos Estabelecimentos de Ensine·

tem se manifestado? cooritmadamente, contra a fiXaÇão de qualquer Ílldice para as amidades escolares, sob a alegação de que as

escolas têm "particularidades de custos'~

~:em. função do ju!pmento, pelo Judiciário, das Medidas Provisórias. editadas pelo Executivo, paraJ:r81damenfar a questão.
A~ agem, as autoridades têm usado de maniqueimno em
abordar o assunto, ora privilegiaudo as escolas, ora be!IOficiaudo
os pais dos alunos. E, na verdade, não resolvendo o problema, 'I""'·
que requer estodo, negociação, e decisão política clara e peofunâa.
E não vacilações, dubiedades, tergiversações.

A falta de defmição de uma política global para as 3llllidades escolares tem provocado situações de coDstnmgimento e desconfci:ú> par.. os estudantes e seus pais. A omissão do Govemo obriga os pais, para preservar seus direitos e ÍlllereSses, a recorrer à
Justiça. o que leva as escolas a usar de retali.1ções com relação a
eles e a: seus fillios.

borátios

Assim, trocam
das ttianças. sem ouvir os responsáveis, colocando-os em tomos diferentes, sepaxando irmãos que
estudam no mesmo colégio. Suspendem o b<rlrio integral, diflcul- •
tmdo a vida dos pais, que trabalham fota e Dão têm cem quem
deixar os filhos.
O resultado é que alguns alunos, os mais. prepdicados, deixam. invariavelmente, a escola. transferindo pala outra, o que

acarreta mais despesas fmanceiras.
Ou eDlão os pais """"" pela desistência da ação judicial
que intenta.Iam,. pam evitar problemas com filhos.
É mister que o Govemo e as entidades: que repr:eseatam as
duas parteS interessadas cheguem a um den<lminado< comnm. para
acabar, de vez, com eSsa infmdável polêmica.
Ela é prejudicial ao ensino básico do País, já tão deso<gal>izado e deficiente. Há que se manter o ensino privado, porque pn>cisamos dele, dada a insuliciêocia do ensine J.>Íblico. Mas também
.,,.,. de resguardar os inle<esses dos pais ou respoosáveis, pagandO um justo preço pela educação de seus filhos. Essas, Sr. Pmidente, SIS. Senadores, as considerações que pretmdiaD'1()S trazer a
esta Casa sobte tão propaiada malérla. Obrigado.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB·AM)- Sr. Pmiden.,, Sr's e Srs. Senadores, o modo como tem sido cooduzido, na
Câmara e no Senado, pelas respectivas Comissões de Minas e
Enea-gia, o debate sobre a privatização das atividades no setor elétrico, induz-me a crer que as lideranças políticas btasileiras querem de fato prover o País das refonnas indispensáveis à ac:elmção
do progresso sócio-econômico.
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·
Estudos das área& de sociologia e ciéncia politica primam
na avaliação-positiva dos efeitos sdciais.próc]uzidos pelas refonnas
eoon8micas. Têm-tido bastante-divulgação os resultados de pesquisas realizados nes= campos. . .
. Em discurso qpe tive a QCa.Siio de proferir, neste recinto9
procun:i demonstJ:ar que o uso amplo da-cabotagem, no transporte
de gêneros alimenticios de portos do Sul por& o Notdeste e Norte.
de Rio Grande a Manaos. proporcionaria uma dieta mais bomta e
sem dtivida mais rica ·ils popolaçl5es das regiões metropolitanas.
em expansão, ao loogo. da. nossa extensa costa marítima. Percebese· claramenle. a escala dos bene~ sociais res:nltautes de uma
refocna desse·porte.
_
Depois de tramitar na Câmm. dos Deputados. há de tamb6n ser. aprovada; no Senado; a atmcaçio de navios de bandeira
estrangeira em nossos polto$. fazendo o transporte de ~
em substimição parcial do lnlnspo!1e rodoviário. de rosto infmitivamente mais elevado. Trata~se de uma re(orma: econ&nica de
efeito social iDapreciAvel,
. Esperemos que a regolamentação dessa emendã.coostitucional COireSpODda à aspiração que.de l()llga data acalentamos-btasileiros dos grandes oentros urbanos situados à beiram mar.
A enetgia elétrica- 6 . de alcance sócio-!=<18mico ainda
major._ Pois a escassez e o ·:racionamento de eletrlcidade comprometem o .sistema ecanômico ·e· a vida social como um todo. O
abasteciménto in-egolm: de cne.:gÍlt elétrica desOiganjza o seta: iJ>.
duslrial.· pertuba ao extremo o setor COIDOICiai e·causa desordem
indescritível nos lares de todo o Pals.
. Diante da crise fiDanceira que vem p:ovocando a paralisação cu a exerução em man:ha lenta de·I!Umerosos projetas do setor elétrico. o Pais sente a necessidade de .descobrir novas fontes
de recwsos paia superar esse obstáculo.
.
Considero. pois. da maior importância a colaba:ação do capital p:ivado paill restaurar o ritmo antmor das obms e garantir o
soprimeoto de.eletricidade.·afastando-se. por esse meio. a ameaça
do racionamento. cujas c:onsequêucias são nefastas.
.
Essa colabornção podem ser oferecida. e aceita. em tn!s
.áreas bemdefmidas:
.
. ..
1) a associação de capital na execução de nmitos ou de to-dos os dezesseis projetas bidrelétricos. ruja oonstrução está parn!isada
ou avança em ritmo muitO IemQ. por falia de recmsos finanoeiros;
2) a permissão ao. capital privado paia asSumir a respoosabilidade pela exec:Ução de projetas novos; e
.
3) a aquisição por ""'P'= prlvadas das redes de distribuição de ~letricidade nos centros de consumo. •
E justamente a previsão de que. em futuro plÓXÍmo. estari
totalmente absorvida a capacidade do IIOSSO poiqUe produtor de
e!etricidade. que torna obriga16rio o apelo à colabornção do c:apitai
privado. Se não há pxevisã.o da entrada em ftmcionamento de dezesseis unidades hidrelétricas? cujas obras estão pmdisadas não se
sabe também quando estaliio operando as usiDas nueleares de Angcl n e III. Nos Estados do Sul. n11o saíJllm do papei váliDa JXO.ietos
de ..,.,-gia e!étiica com base no emp;ego do carvãomino<al da região.
Sr. Presidente. Senboms e S<Dhores Senadores. no dia 5 de
maio passado veio a públiro o deereto presidencial. que incluiu a
E!etrobás no progrnma de privatiDçio. Passou a ter base legal a
transferência paia o setor privado das grandes centrais eiêtricas de
Fumas. Eletronorte. Eletl:=Jl e Olesf. além da pa:rticipaçio acioDária da Eletrobris nas empresas estaduais de eletricidade.
Considero louvável a decisão oficial de tomar o mais amplo
possível o progmma de p:ivatização no setor de exame. Conforme
deelarou o miDislro das Minas e Energia, Sr. Raymundo de Brito.
a Eletrobás será dividida em duas empresas. uma das quais, a Eletropar. pessaria a ser detentora das ações que a holding possui nas
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emp:<SilS elétricas do Pais. Essas parcelas do eapital total da Empresa holding serism transferidas ao setor privado em leilões póbli.cos. Cco.tinuaria a existir uina empresa com o nome de Eletrobrás. cuja atividade ficaria restrita à. re~ do set<r el6trlco, conservando a União. como soa propriedade? a'rede Da.Cional
de 1IanXmissão de enorgia.
·
· A Eletrobris fOIDIIIúm pOderoso bloCo de empresas com as
suas associadas e subsidiárias regiouais e e>1aduals. Oo ponto de
vista oontábil. CO!ÚO!me o seu Relalório de 1994. o palrimônio liquido da Empresa está avaliado em soma superior a cinquenta bilhões ·de· reais. No entanto. o valor verdadeiro desse einpreendimento grandioso supexa de muito a casa dos cem bilhões de lOais.
QuandO se fala no ingresso do capital prlvado no setor da
enetgia elétrica. """"" lembmr. de iDício. as diversas áreas considenldas propicias à ablação da livre iiiiciativa. '

· · Fiz referência aos deusseis projetO& hidrelétric<is paralisados ou em ritmo·Jento de cODStiUção.E' nio posso deixar de· considerar altamente significativa a decisão adotada· pelo Governo Federal cancelando trinta e tn1s conce&Sl5es dadas a empresas esta.duais de en..-gia elétrica. Esse deereto amplia o rol de aproveitamento oferecidos-aa setor privado;· o qual- poderia desfrutar de
mais trinta· e tn1s oportuDidades de investimento. ·
· · A análise qualitativa e quantitativa da oferta de baas e se:rviçó< ímma economia· de gmude porte. romo a dos Estados Unidos, permite ao observador testetmmhar a iilcomensmávél eapocidade da Iivxe ini!:iativa. ·quando o ambiente 6 favomvel ao seu desenvolvimento. E naquele pois abundante a oferta dos serviços básjços (energia eléttica. telecomunieações. transportes. distribuição
de oombUstiveis. operações bancárias. comércio. etc.). que estão
enu-egoes ao capital prlvado.
·

Não duvido. portanto, de que a iniciativa p:ivada soluciooará os problemas ligados à insuficieute oferta de serviços de toda
natUieZa em nosso Pals. Thdo dependeri das eoudições iostimcionais que forem estabelecidas P""' roda setor. Isso quer di= que o
Congresso Nacional tem um compromisso com a sociedade. pois
cabe aos parlamentares dos mais difetmtes partidos a elaba:ação
das leis. complementares ou lrdinárias. pora regular o funcionamento das telecomunicações. da enetgia elétriea c de outros servi- ços de importâDcia vital
Swge. depois dessas ~. uma questão pertinente.· Por onde devemos COID<Ç31' a privatização do setor elétrico?
Como fixar. nessa área, prioridade& que produzam o mala: rendimento pua a economia nacional?
Sr. Presidente. Sr's e SIS. Senadoses. políticos e técnicos
voltados pata o tema eouferem prioridade máxima ao aumento da
potência instalada do .sistema elétrico. Significa, que devemos encoo.tJ:ar meios paill concluir as dezcsseis oelllmis de CODSIIuçí!o já
iniciada. Sigoiflea, outrossim. mobilizar recmsos paia exerutarvários dos projetas relativos ils trinta e tn1s concessões reoentemente
canceladas pelo Poder Exerutivo. Nos referidos dois grupos de
projetos está impHcitoum programa de glllllde env0Ig3dma.
A mobilizaçio de m:ursos finanoeiros e de Jlllo.de.obm
paill executar um tal programa e a ampfih'de da coordenação de
todas as atividades envolvidas em sua exerução. inclusive as compxas de materiais e equipamentos, pennite-nos antever de tudo isso

um genemlizado efeito positivo sobre a economia naciooal.
Seria desnecessário chamar a atenção paia a il:oportância
da escolha acertada das prioridades. Que devemos preferir. o progmma acima referido, ou a &imples venda de fumas. da Eletrosul
oo daOlesfl
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A venda de Fumas, por exemplo, não acrescentará nada à
capacidade de gernção do sistema el.6trico. Podem smgir iD!ecessados na COIDjll"ll d e - cujapot&cia. iDstalada esteja concluida- Mas uma transf-ia dessa espécie não parece ter relação
com o objetivo e~cial de se prover a economia de meios para
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que aumentam os tr.mstomos na periferia dos grandes centros

urbanos.
Há, entretanto, outra ámt a merecer a maior atenção. Refi"?'me l.ÍJltlÚst:tiA de ~ de capital sob encomenda- que se expandiu e mou uma fomúdável capacidade de produção, a partir dos
anos 70, para ser totalmente abandonada nos últimos anos.

seu desenvolvimento constante.
Não há dúvida de que a substituição do setor públioo pela
A falência do &tado provocou situações de desespero para
iniciativa privada dará maior eficiência à operação de empresas empresários ae todas as especialidades, que smgiram e cresceram
etarlcas ou de qualquer outro sewr. Mas esse ganho de eficiência. em função dos :investimentos crescentes no setor elétrico. .Em:pre.· no caso em exame, não da:ria. a menor contribuição i: realização do sas dedicadas a estudos de viabilidade e elaboração de projetas,
objetivo essencial de inciemento da geração de eletricidade. Essa é formando e reunindo técnicos altamente especializados, ao lado
a questão primacial em jogo.·
dos fabricantes de variada gama de equipamentos, sofretam graves
Verifica-se, portanto, que a conelusão .cfé obras em anda- prejlízos com a suspeu.são dos investiri!entos do selar público em
mento e o lançamento de projetas novos geratn novos empregos· e
estimulam a atividade econôm.ica. Em oontzaste,' a Venda de imtm'SOS pzrotas e acabadas não aumenta a capacidade instalada e
provaçarti. inevitável ouda d<; desemprego.
. .. •
·
Or.l, os referidós dezesseis· projetes paxai:isadoo ou em execução lenta, somados aos trinta e três aproveitamentos, cujaS concessões foram caDCeladas. dão·substância a um proglámá de expansão do sistema elétrico de vulto considerável.
·
• · .SUponhamos que a afinuação contida no p:rrá)lrafo amerior
seja ~ada por pessoas que pensem num programa de dimensão ainda maior.
. Sim, é perfeitamente pos.!vel elabomr um tal programa. O
Plano 2015, da Eletmbrás, aponta, em um dos seus dezesseis volumes, a existência de trinta e quatro aproveitamentos cuja capacida-de de geração varia de 100 mil a400 milkilowats. Há mais..,inte e

seis apmveitamentos cujo potencíal etétrico varia de 400 mil a um
nillhão de kw. Existem. ainda, vinte e um com capacidade. de um
milhão a três milhÇies de kw, indicando a possibilidade de uma safra excepciooal de usinas de grande potto.
·
Concluo essa referência a esse novo lote de mais de cem
oportunidades de investimento privado com um· destaqUe para o
aproveitamento da A1tamita, no Estado do Pará, que asseguruia ~
uma energia firme da Otdem de cinco milhões e 720 mil kw. Também no Pará, em Belo Monte, uma segunda Itaipu está à espeta de
ccostrução para oferecer ao Pais 1lDlJ' capacidade getadora qne se
eleva a ooze milhões de kw, iSto é, pouco abaixo' dos 12 milhões e
600 mil kw da Bi"Nacional.
.
Sr. Presiden!e, S,.ts e Srs. Senadores, muitos de n6s temos
visitado obras hidrelétricas em andamenlo. A preparação do leko

qos ~servat6rios e a construção das banagens envolvem grandes
contingentes de ttabaJhadores e verdadeiras frotas de máquiD.as pe-sadas em vper..ç;c. Tratores, escavadri.%~ ~Qes_pesa
dos"""Jl'lll o silêncio de lugares ennos em siDfonia~ Comparo o turbilhão dessa atividade empolgame com a sílen<:iosa negociação que permite .uma simples troca de pessoas nos
gabmer.s de ~ das empresas do grupo Eletrobrás, que
veDbam a ser transferidas para o setor privado.

energia elétrica.
Sr. Presidente, S,.ts e s,.,; Senadores, a entrada do capital
privado na produção e distribuição de enecya el.6trica ofereoe ao
Govemo a ocasião de resgatar a dívida que tem para. cem a variada
gama de empresas parti<:ulares dedicadas ao Setor. O resgate~·
dívida tem implicações variadas e prot'unciu em todo o sistema
econômico naciooal e em importantes segmentos da sociedada-

Se forem seguidas as linbas ácima indicadas, ccmeçazá logo
a reconstituição das equipes das empresas de projeto e de montagem de instalações elétricas, assim como dos fabricant<s de beris
de capital sob encomenda- Nos trabalhos de campo, as empresas:
de construção estalão mobilizando grupos suoessivos de trabalhadores e melhorando por essa vià. as condições sochtis no interior
do_P~. Serão inumeráveis os benefícios daí resultantes.
·
Não há dúvida de que o lança-nto de um grande p..ogra.
ma de coilStrução de centrais hidrelétrlcas marcatá o iDicio de um
novo ciclo de desenvolvimento da ewnania brasileira. Um programa dessa natDre2ll se refletiria na ocupação de grande parte da
capacidade instalada das iodústrias voltadas para o setor elétrico,
que nos últimos anos amargam a falta de encomendas.
· ·
O setcr industrial ~ alta competência em sua expansão desde os primeiros anos do decênio de 1970. ConfOIIIle dados da Agência Especial de Fmanciamento Industrial- FINAME,
do BNDES, em 1978,já era bastante elevado o índice deiJaciaia- •
lização dos seguintes itens: pontes rolantes e pórticos- 91 %; equipamentos hidromecânicos - 98%; chaves seccionadotas até 230kv
- 91%; transfonnadores de potencial. até 138 kv- 82%; disjmtores até 138kv -75%; póza-raios até 230kv -78%.
O progresso da capacitação industrial do País foi realmente
extraordinário. Itens que em 1978 ameia não eram fabócados .q,~
como os transformaclon:s de cozrente, de 345 e 500 kv, chegavam
_a 1981 com índice de 81%. As turbinas Kaplau, por exemplo, já
apresentavam em 1981-íridi.Ce de nactOD>IítaçãodeS2%.Prosseguiu nos anos seguiníes, em ritmo promissor, o C'l'eSCÜneD:to de todos esses índices. Bastaria lemlmu- que chegoo a SS% a participação dos equipamentos eletromecâllicos de prudução lxasileira m
gigaDiesca usina de ltaipu Bi-Nacional. Pode-se afirmar, sem,_
cei_o de eno, oonfotme dados oíiCi.ais. que a indústria instalada no
País posSui uma capacidade de pnxiução de lnrbiDas equivalente a
dez milhões de kw a cada ano.
De acordo com foot<s do BNDES. """ltt que puder contar
com financiamento interno de longo prazo e com taxas de juros
equivalentes às do mercado iDtema.cional. a indústria brasileiia. de
máquiDas e equipamentos para o setor eléttico oferecezá preços al-

São múltiplos os prismas pelos quais se podem examinar o
ingresso do capital privado no sefor da energia elétrica, a partir da
construção de novas centrais. Destaco, primeilamente, o alívio que
dará às fiDanças públicas a atr:ição de capitais de ootras font<s em
substituição a recuroos do Erário. Claro é que, dispensando-se de
tal xespon.sabilida, o Estado poderá cuidar melhor de áreas prioritárias, cano a saúde, a educação. a habitação popular. O tesgalo
tamente competitivos.
da divida social ganhará, assim, alta prioridade.
Outro efeito, imediato será a mobilização de mão-deChego a um ponto do meu <liscuzso que considero de partiobra no interior do País. retardando o afluxo de contiD.gentes cular impoctância. Pois reproduzo a apreensão das mencionadas
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fontes quando se trata do ingresso do capilal privado na construção e operação de centrais hidre!étricas. Todos concordamos em
que deverão ser definidas condições tão favOiáveis quanto possí-

corporação de investidores em projetos decorrentes do processo de
privatização.

vel, para que seja crescente o volume de recursos financeiros pri.·
vados aplicados no setor elétrico.

butário, através de emenda constituciooal que será proposta pelo
Executivo no segundo semes1re do comnte ano. Não se pode deixar de assinalar a relação direta entre as sobras de reansos públicos para maciços fJllaiiCÍanlentos de longo prazo, à indústria e a
suhstiJuição dos deficits conse<:Utivos 1'9" superavit< orçamentá-

No .entanto, não podemos deixar de ter uma politica de desenvolvimento industrial capaz de refletir o interesse das empresas

Gera. portanto, novas esperanças a refor.ma do sistema tri-

nacionais de engenharia, de montagem e de fabricação de equipa- rios constantes.
mentos. Naezadaterceirização. sãoimnnerá.veis as emptesasqueparÉ essa mudança que determinará a queda das taxas de juros,
ticipun na p:odução de bens e S<lVÍÇ<lO ~inados ao selar elétriro.
hoje asflXÍaDtes. O custo do dinheiro se deseoba como um espanSuponhamos que um grupo investido< estrangeiro assuma a talho diante dos investidores privados. que têm projetas industriais
resJl!>llll"!>ilidade de construir e opetar projetos do setor elétrico. de viabilidade técnica e econômica comprovada. Ao mesmo temN"ao se poderia admiiir uma liberdade de ação que excluísse a par- po. esse custo representa um bloqueio ao investimento pu'blico, de
ticipação das mencionadas empresas no fomecimento de seus bens vez que os juros altos consomem boa parte dos recursos OIÇ3IIlene serviços. Em linguagem mais ~ em no~ de uma abertura Jários da União. Desse modo, não bá sobta de recuiSOS a . _
econôm.ica ii:responsável, seria inadmissível uma política induS- gar. Wreta ou indiretamente. na retomada dos investimentos.
trial}jl)C fechasse os olhos à importação de projeto executivo, de
Do mesmo modo que a taxa dé }lros baixa facilita a execuespecia.listas em montagem e:de equipamentos eletron:iecânicos es- ção de projetos industriais novos. a taxa elevada afugenta os in·
trangeiros. em detrimento das empresas oa.cionais que operutt DO vestidores e desvia os capitais disponíveis pan aplicações finan.
setor. Ao conttário de pexspectiva tão sombria. a privatização do ceiras de curto prazo.
setor elétrico dàJ:á ao País. a oportuilidãde de reparar enos cometiAs taxas elevadas. vigentes nO mercado financeiro nacional.
dosc:O!llla o menciouado segmento de empresas.
podem atrair capitais estrangeiros. caracterizados por sua volubiliEsp=-se, portanto. de uma po!ílica vinculada ao interesse na- dade, que se incorporam de súbito li reserva cambial, mas que tamcioDal em seu ""lÍJllll, que venha a oc:arer uma progteSSiva utili2ação bém podem sair do país sem aviso prévio, causando transtornos
da apacidade JXOdutiva das empresas jndmtriajs do setoc elétriro.
desastrooos.
Não se pode deixar de reconhecer que o Estado deu forte
Esse quadro de condições gera anomalias fmanceiras que
contribuição à implantação e expansão dessa indúslria. No entan- dwem ser extintas o quanto antes. Quando o capital especulativo.
to, a perda de caparidade financeira govemameDia!. refletindo-se que não esquenta lugar. ingressa no País, seus pxtadores recebem
na paralisação. de obras e 110 adiameDlO de novos projetes, teve gillilde massa de moeda nacional
efeito desastroso na vida de muitas ~. que assim foram lePara contornar os efeitos desfavoráveis da expansão da base
vadas à coocordata e à fa!éucia.
monetária e dos meios de pagamento, vê-se a autoridade monetá.·
· Nos·~ !!D-OS, as empresas estalais dispensaram um tia- ria compelida a eiri'ítir títulos ptlblicos pai3. "enxugar" o mercado.
lamento imerecido ao setor privado. Aorasos de pagamento, altera- oferece~ aos tomadores :rennmeração cada. vez mais alta.
ções bruscas das regxas do jogo econômico, imposíções de ·vãria
Finalmenle, essa remuneração oompromete as dispouihilinatureza DO que tange à interpretação da f'Iaseologia dos contratos,
imposição aos fomecedores de modificações nas liDhas de projetas dades orçamentárias, dadO o aumexito dos enc:ugos da dívida púbásicos em execução • tudo isso acarretoo preju!zos de vuho ao blica. Esses fatos já baixaraiD à consciência da sociedade.
empresariado privado.
Voltando a ttatar do sistema elétrico, devo salientar que a ...
Acredito, po<taD10, que a privatização do selo< e!élrico s6 nossa capacidade instalada se caracteriza pela predomillância. hiproduzirá resuhados satisfatórios para todos os segmentos da eco- drelétrica. As fontes hidráuli.cas fazem do Bxasil uma terra abennomia nacional, se a política industrial assegurar participação cres- çoada e o colocam ao lado da Noruega entre as nações com os
cente à indústria de máquinas e equipamentos na fonnação bruta mais elevados índices mtm.dlais no uso de recursos hídricos pan a
de capital fixo. Essa participação tem sido inconstante ao extremo. produção de eletricidade. Noventa e sete por cento da enetgia eléRecmda-se a Agência Especial de FirumciameDlO Industrial trica produzida no País provêm de nossas quedas d"água.
Esse índice forma contraste perfeito com o que oCoiie em:
- Finame que, em certos anos a indústria de bens de capital sob encomenda chegou a registxar faturamento bruto superior a DOVe bi- países como o Japão. onde a totalidade da eletricidade CODSUmida
lhões de dólares. Em anos recentes, esse fannamento nio ultmpas- resulta do consumo de carvão e petróleo. Pcxie-se avaliar o custo
financeiro das instalações amipoluentes éJuaudo bá total dependénsa a casa dos tn!s bilhões de dó~.
cia de combustíveis fósseis.
Se a privatização ensejar a ex.ea1ção de um amplo prograAqui. as usinas termelétricas são utilizadas somente para
ma de construção de centrais elétricas, esperaMse qUe nãifdemore a complementar a geração dos sistemas interligados nos peóodos hicolheita dos resultados da politica fiscal que o Govemo promete drológicos secos. nas horas de maior demanda ou quando ocorrem
lançar, com aJioio do Congresso Nacional.
situações de emergência nos sistemas de transmissão.
Há pleno consenso no que tange à necessidade de ajuste fiSEm seu Relat6rio de 1994, a Eletrolris anuncia um crescical como ponto de apoio da retomada do desenvolvimento. Conta- mento do mercado nacional de energia da ordem de 3~7% em relasenão s6 coma eliminação do deficit orçamentário, mas principal- ção ao ano anterior, significando que no ano passado a demanda
mente com a apumção de suparavit ..Wciente pari pemmir à nacional de eletricida.de correspondeu a 275 bilhões de Wh
UDião destinar maior volume de recursos ao sistema BNDES. com· (Watts/hora). A cifra comporta volume invejável de energia hidrevistas ao .fin:ancia:mettto à indústria.
létrica dentro do conj:mto de eletricidade produzida no País.
Lê-se no Plano 2015 da Eletrobrás que o sistema naciOital
A elevação da pcupança do setor público poderá oferecer
supoate a uma extensão do setor privado, fortalecido este com a in- apresenta, entre suas principais características, as seguintes: reser- ·
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vatórios com regularização plurianual, ou seja, com capacidade de
Sem a assistência de um projeto político que lhe forneça eo:am:w:enar água para utilização durante vários.anos em periodos: de bertma fmanceira. suficiente para plantar e colher, o homem do

afluências reduzidas; grandes distâncias entre as foDles produtoras
e os centros de cousumo; bacias hidrográficas com diversidade hidrológica, isto é, que apresenram diferenças entre suas distribuições de vaZão ao loogo de ano; elevado grau de iillerligação elétrica
enlre sistemas de bacias; e grande parte do potencial bidrolétrico

campo cODt:inuar.i a desconfiar de palavras e promessas que visam
muito mais à CODfusão e à trapaça que à sinceridade de intenções.
Iso~do duplamente do contato com a urbe, o agricultor se
sente, de um lado, confinado ao ciclo intempestivo da natureza e,
de outro, abandonado pela pauta de prioridades do Pais rumo ao

desenvolvimento. Deses"imnlado, vende por qualquer migalha seu
pedaço de tena e parte para a desventura do sonho da cidade grande. DeSsa história conhecemos bem o triste desfecho.
A~ pouco tempo ab:ás. parecia não haver mais dúvida de
que a solução contra o inchaço das metrópoles brasileiras consistia
do. avolumam-se as restrições contra a utilização dos sitDados na principalmente numa política de fiXação do trabalhador e do produtor rural no campo. E, para tanto, a alocação de recursos doEs·
Região Amaz6Dica.
.. . . . .
A esse respeito, a experiência de ltaipu demonstra que. o tado para o setor deveria ser priorizada. Num átimo, o conseoso se
Brasil dominoo a tecnologia do tr.msporte de grandes blocos de mostrou aparente e sua solide~ ~iu,.go~ bolha de sabão.
enezgia a !rogas distâncias. Isso quer dizer que estamos autorizaSenhor Presideote,
dos, tecoicamente, a peilSal" na Amazônia como uma grande fonte
No rol desse desastre agrioola, não podemos deixar de desde en · elé1rica.
•
·
crescente, entretanto, um movimento dito preseivacionis- tacar o caso de produção de alho. Pois, além dos juros a1too e da
ta cujo principal objetivo é impedir a construção de usinas hidrolé· falta de linhas especiais de financiamento, o cultivo do alho tem
tricas. na Glande Região Norte. onde o potencial é estimado em enfrentado a ooncoxrência direta dos p~s do Meroosul, bem
cento e·cinquenta milhões de kw. três vezes a potência hidrelétrica como do alho chinês.
Apesar de salutar como mecanismo natural para o equilí~
boje inslalada em todo o Pais.
brio de preços, a abertura comercial no Brasil. sobretudo com a
Diz-se que seriam inundadas muitas tem.s, que teriam me- implementação dos tratados do Mercosul, tem provocado dislhor destino se fossem reservadas às tnl>os indigenas nômados. túrbios ÍilcOmellSUiáveis em nossa j.1 frágil estrutum de produção
Vejamos o seguinte: as reservas dos ianomâmis. no Amazonas e de hortaliças.
em Roraima. totalizam cemo e oitenta e oito mil quilõmelms quadm·
Convém salientar que o Brasil abriga aproximadamente de~
dos. Essas imensas extensões estão ocupadas por
de doze mil' zesseis mil míni e peque.nos produta:es de alho em todo seu vasto
índios dessa tnõo, metade em cada estado sup<a citado. No Amaz<>. teait6rio. Por extensão, o cultivo do alho"chega a empregar 110
nas, a reserva Waimiri-Alroari, ocupada por apenas 380 índios, se es- Pais cingiienta mil tr.lbalhadores nnais, cuja dedicação à atividade
teode por viil1e e cinco mil km2• Não se pode imaginar maior desper· 11>pre5enta sua principal ocupação e receita.
dício de solo e de~ florestais e minemis, }Xris é vedada a ativiAlém disso, à produção do alho nobre roxo do Sul coincide
dade econômica: "'guiar nas reservas indigenas deman:adas.
com a produção da Argeotina e conrom> em qualidade. O plantio
,_ Sux;ge uma pergunta obrigatÓria: quantos quilômettos qua- é feito em junho e julho e a colheita em novembro e dezembro.
<haOos ocupam os reservatórios das graru!es bidrolétricas?
Esse alho, que a~ os if:andes centros distribuidcxes do País.
Resposta: <= de quatro mil km". Vê-se a eoonaidade da é ofertado ao me11>ado consuii)idor desde o fmal de dezembro até
ainda disponível.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, antes de encerrar desejo convalidar a opinião de té<:nicos brasileiros que chamam a atenção da sociedade para tendências perigosas no que diz
respeito ao aproveitamento de nossos recursos hidricos. Sobretu-

.T

=

incongxuência. Pois o I1>5Ultado de

t'*'

essa campanha nacional e
intemacional contm as hidrelétricas ama:zônicas, ser.i a consttução
de usinas atômicas nas proximidades dos grandes centros urbanos.
Tomo a iniciativa de convidar os meus ilu·strcs pares a uma
série meditação sobre o assunto. Pois a substituição de ISO milhõ-es de kw de usinai. na Amazônia por 150 p.Smas atõmicas perto
dos grandes centros de COJJSUmo xepresenta. uma troca demoníaca.
Nessa permuta estio contidas potencialidàdes ameaçadoras

às populações de cidades densamente povosdas, nas proximidades
de suas USÍJ!a$ mJcl~s. substitutivas.
Sr. Presidente, Senhores S~dores~ abrigo a aença de que
as idéias que lancei. ao longo deste discurso representei:i:l a confluência de iilleoções de importantes cfrculos da opinião nacional,
tanto oa esfera do setor público como em diferentes áreas do setor
privado.

meados de agosto

Ora, o custo da caixa de dez quilos do alho nacional não sai
boje por menos de onze reais.. Só de carga tributária, o Estado taXa
trinta e cinCo por cento do valor-de produção. Enquanto isso, o
alho chinês desembarca no porto de Santos..a sete reais e ci:o.qúenta
centavos a caixa!
As esta~sticas do Conab demonstr.nn que a peoettação do
alho importado no mercado btasileiro se agiganta ano ap6s ano.
Entre 1990 a 1994, o volume importado mais do que dupli<:ou em
toneladas: de vinte mi:l passou-se para cinqüenta e quatro toneladas. Em 1995, somente de janeiro a abril. o volume importado já
alcança o patamar de vime e sete mil toneladas.

Senhor Presidente,
À primeira vista, os maiores beneficiados com a importação
do alho seriam certamente os consumidores brasileiros. Ledo enAgradeço a gene.rosa atenção. ·
gano. Na verdade, segunde informações coibidas junto à ANAPA
(Associação Nacional dos Produtores de Alho), os únicoo benefiO SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-Sc.) ·Sr. Presideote, ciados com a importação do alho tem sido, até agora, os atacadisSt"s e Srs. Senadores, o ano de 1995 já dohtou sua metade e a cri- tas e imponadores que t&n aoferido acunwlativamente altos lucros.
E Dão é s6 isso. A importação de alho da China fora da épose do campo ainda permanece. Presa dos juros altos e da carência·
de uma política governamental de apoio, o produtor roral se vê es- ca da eo.tressafra (agosto e setembro) tende a inviabilizar a produtrangulado por uma trUculeota annadilba econômica, para cuja saí- ção nacional, na medida em que o govemo d:J.inês subsidia fortemente a produção e a cometcialização do alb.o. Ora, como enfrenda não encontra perspectivas.
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tar uma competição comercial cujo comportamento do fluxo de
A quebradeira no campo não é ficção e nem pode ser tradu·
preços segue uma. dinâmica tão viciada e desonesta?
zida como mera encenação burle~ tão conmm aos camponeses
A deslealdade imprime o tom de falsidade e injustiça ao co- medievais em tempo de festa e de crise. Consciente de sua precária.
m&cio do alho. Desse modo, a concorrência não rumpre seu papel siluação, o produtor lUilll anseia pela definição de uma política
de equalizadora de preços no mercado. Na s(:qiiência.. a curva de agrícola que aponte e eucaminbe medidas de h"beração de reonsos
equilíbrio seguramente não concretizará seu objetivo de manter o para o custeio da planração.
patamar de preços em níveis compatíveis com a realidade da deSem os :rean"SOS para o custeio, os produtores de alho projetam, com desalento, pant a pt6xima safra a redeção da área de
manda e da oferta do produto.
Em Slima, frente ao protecionismo chinês. o Govemo brasi~ plantio em mais de trinta por cento. Isso significará, lamentavelleiro Dão tem feito nada, ou quase nada, para preservar a produção mente, pxej:lízos sociais e econômicos de proporção catastrófica
nacional. Isso tem contrastado com o que se espera de um País que para o Brasil. É opcrtmo lembrar que o alho am:cada cliret.m!eiJte
almeja a toda prova seu desenvolvimento. Pois não há lugar no com ICMS perto de tn!s milhões de reais por ano.
Senhor Presidente,
mlllldo em que a adoção de políticas econômicas liberalizantes não
Se o Govemo do Presidente Femando Henrique quiser, com
vettha necessariamente acompanhada de medidas de proteção a
certas mercadorias consideradas chaves na estrunua de emprego efeito, homar seu compromisso com o agrirulta brasileiro, terá
que inexoravelmente instmir seus ministros de uma agenda bem
das sociedades.
Mesmo entre países do Primeiro-Mundo, a implementação diversa daquela que hoje vem pautando a relação Es~.
de politicas protecioDi~
que -concerne à produção e à comerAntes de tudo, é p<eoiso que' o Govemo desista de vez da

no

cial:izã.ção do alho nã6 tem iido rara nem excepcionál. Os Estados absurda idéia de enquadrar o agricultor na categoria de "caloteiUnidos, por eo<emplo, sobretaxanun o alho chinês em IIeZelltos e ros". Por sua vez, cabe ao h<>IDeiJ?. do campo compreender de forsetenta e tn!s por cento. A Europa pefere restringir o acesso do ma radical que o Estado - desculpem-me os mais puristas pelo uso
alho c:hinês mediante controle de cotas míDimas de entmda do!""' de uma metáfora tão grosseira - nãO é sinôoimo de vaca leiteira. em
dutO em seu mereado. Já Da Aigentiua, oode a polítiea ó mais llldical, cujas tetas deve o produtor infmitamente mamar.
Aplacadas as ''trocas de gentilezas", ambas as partes depra1Je.se ~lesmente a entmda do alho drinós em seo teuMcio.
vem agilizar l"Cidadas mais pragmáticas de negociação. Em priSr. Presidente,
meiro lugar, o produtor rural não deve acomodar-se na ilusão
Pois bem, do que ó que o Brasil tem medo então? A desre- de um eventual gesto protetor por parte do Governo. Pelo congulamentação do mereado Dão implica desmantelameuto absoluto trário, deve providenciar estratégias menos dependentes de fide toda a estrutura econômica do País, sob peDa de assim pôr por lfanciamento.
teJra todo e qualquer esfmço de produção. Não. N"ao podemos in·
Para tanto? o Governo tem que Qliilprir seu papel de
teipretar esta nova fase de abertura econômica como uma ruptura agenciador de políticas gerais para o setor. Deve empenhar todeímitiva com realidades produtivas tão diversas.
dos os esfoxços no sentido de apoiar as associações de produtoNão se trata aqui de reivindicar uma abordagem casuística res uas ações politicas dentro do circuito do Mercosu!. Nesse
para o problema do alho. Tampouco se II3ta de propor uma inter- âmbito, as autoridades brasileiras não devem tergiversar quanto
rupção no processo de abertwa comercial que o PresideDte Fer:nando Henrique encetou com tanta ousadia e coragem. Pelo contrário, tta.ta-se de imprimir uma mciooaljdade política adequada à
realidade ecoi!ÔmÍca blasileiia.
No caso especlí= do meu Estado, a economia do alho con·
segue absorver nada n:ienos .que quinze mil camponeses em sua
explaração. Mais enalteoedor ainda de sua importância em Santa
Catarina é o fato· de o alho reunir ao seu redor-quase três mil pequenos e médios. produtores c:ujU modestas propriedades se destinam na maioria das vezes 1micamente ao seo cultivo.
As projeções mais otimistas dos técnicos agrfcolas ~Santa
Catarina indicam uma redução de no minimo de einqüenta por
cento Da área de plantio do alho. De quatro mil e seisoentos hecta·
res. a ãxea. deve ser reduzida a cerca de dois mil e trezentos hectares. Nos Estados de Goiás, Minas Gems, Espírito Santo e Sáo
Paulo. a pmpectiva de cultivo~ alho não distoa.

DaS questões de equalí7ação 1ril:utária, de fiscalVaçi<> da
qualidade do produtoÍIIJ!lOltaliO na liooleira e de subsídios iudiretos.
Mais do que isso. Compete .O Estado alocar reausos finan.
ceiros e humanos para as pesquisas de assistência técnica destiiJadas ao plantio de hortaliças e grios. No caso do alho especifica- mente. o que se reivindica é o Sllporte ãs pesquisas em biotecnologia, em fitossaoidade para controle de bacterioses e em assuntos
cujo conhecimento exija viagens de esrudo dos engenheiros agrô--

ao apoio

nomos para o exterior.
Senhor Presidente,
A título de sugestão, parte desse investimento ã pesquisa
poderia ser perfeitamente financiado pelo montante de ICMS recolhido pelo Govemo com o co:métcio do alho. Isso. sem dúvida,

representaria uma sigoiflcativa contribuição pam o incentivo da
produtividade sem que o ÔI!Ils incida integnt]meDte nas costas das
associações de produtores.
Em compensação, quando o assunto ~ Ciédito agrícola, os
A julgar por esse quadro, Dão bá como ignorar a síluação de
produtores de alho pedem maio< flexibilidade no prazo de vencialarme que atravessa o setor em meu Estado. Contaminados por
mento dos empréstimos relacionados ao custeio da safra. Em vez
uma espécie de pânico que atualmeute gnossa toda a economia
de maiÇO, solicila-se o pronogamento para o mós de maio, quaudo
agrária do País? os produtores de alho catarinenses estão. com jlsa safra tenha sido supostamellte toda coibida.
tiça, apavorados com a indiferença das autoridades federais pant o
Ao mesmo tempo, uma política moderada DO JliOC"SSS de
problema do campo.
desregulamentação de nosso mereado deve observar certas nnan·
Diante da relevância do assunto, Dão há tempo a penier.
ças. Entre elas, sobressai-se a necessidade de se evitar o ingresso
Produtores I1liaÍS de todo País se mobilizam desesperadamente em
do alho chinês e de oulr.IS procedências mundiais nos perlodos
carreata.s mmo ao Palácio do Planalto em busca de soluções mais
fora da entressafra. Mesmo assim, em caso de importação na enfactíveis para a questão do endividamento. Apesar de toda a postutressafra, o produto estrangeiro deve ser taxado em cento e cÍD.·
ra de Íil!IaDSÍgência do Minístéiio da Agricultma, os agricultores claqüenta por cento, confonne recomendação da Anapa.
mam ..sim.. pelo direito ã oportunidade de diálogo com o Govemo.

362

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Aliás, é a pxópria AIIapa quem sugere ainda que, quando da
excepcianalidade da importação de alho fora da enttessafm, o Governo deve sobretaxar a mert:adoria em ~zentos e setenta e td:s
por eento, a exemplo do que prevê a políliea ditada pelos Estados
Unidos llll ãrea.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,

Em IOSUDlO, tudo o que se deseja é uma compatibi!izaçio
mais racional de interesses entie gov.emo, produtores e consumi~
dores. O panorama de liben:!ade demOClática oo Pals enseja oo
momento atual peiSpeáivas a!vissareiras para a fertilizaçio de um
relaciOil3lllento menos tenso, desigual e autoritário entre o campo

e o poder estabelecido.
Com menos anos de pr<potêDcia e m:rogincia, o Estado deve
olhar o problema. com a seriedade que os agricultOies biuileiros
merecem e com a importância que o cultivo do alho repo:senta oo
quadro produtivo xural do País.
. Por fim. que o apelo sue era lançatD<)S não se ~gote nas inteuções de nossas palavns: mas se frutifique em açõcs excelsas,
dignas dos homens que boje possuem o privilhgio de tocar o desti-

no de nossa Nação.
Ela o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

Agosto de 1995

Claro está que o êxito do pmoesso de interiarização deriva,
em pode parte, da COireta identificação das necessidades e potencialidades de cada regillo que sedia cuxsos ministr.\dos pela
Universidade. No momento em que se discnte a melhor localização para o CUISO de Turismo, a ser implantado, nada mais justo
que o mesmo raciocínio seja desenvolvido.
A quesláo não é- e, definitivamenle, não pode ser- caso de
simples bairrismo. Existem dados objetivos para servirem de panimetro quanto ~escolha da sede do novo auoo. Aspectos comovocação natural do Municlpio, atividade fl"dominante, infm-estrutura oferecida, locnlização e peiSpeCti<as COilCtetaS de desenvolvimento para o setor, são alguns dos critérios que devem baliur a
opçio da UFMI".
Exatamente por assim pensar, desejo expressar. com a necessâlia clarem, minha convicçio de que o Mimicípio de Otapada
dos Guimar.ies reúno todas as oondições para sediar o cw:so de
Turismo, a serofem:ido pela UFMI".
Como bem assinoloo JOTA ALVFS, em recente artigo publicado pela Voz ela Serra, "considm!ndo a sua geogmfia, o seu
clima, o seu meio ambiente e proximidade cem a capital do Estado,
Cllapada tem tudo para ser um centro de ailima, de educaçãc>, de faazkJacles, de amos altemativos, de escolas p:ofiss:,Oalizmttes''.
Acima de tudo, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadmes, lnsralar o CUISO ·de .Turismo da UFMI". em Chapada dos
Guimariies, signif"J.Ca impulsionar a expansão da atividade turística
de maneira ordenada e ·racional, pelas mãos de profiSsionais adequarlame"!te preparildos.
·
.N""1" sentido; façó minhas as palavras dos Vereadores de
Chapada. que, el)l. requerimento dirigido à Professora Luzia G\li- .
IlllliieS, ·Magnífica Reitora da Universidade Federal de "Mato
Grosso. assim se expressa.:ram: "O turismo é, hoje, uma das
maiores indústria; do mundo, gerando bilhões em re<:msós humanos e·emp,.,sando ·milhões de pessoas, dü:eta e indiJ:etamen.- ·
te. A v.ocaçiio ,;.iura( dê· Cb'aj>àda é o turismo moderno, não
predatório, que ·preserve· as· riquezas natuzais.. Faculdades e tnr- ·
sos müversitários são uma." garantia de que a juventude sabetá
preservar o meio ambiente." .
Eis a questão central: a 'çomunidade de Cbapada dos Gui- •
mari.es não advoga o progresso a qualquer preço. Tenclo" a
consciência de·qUe o seu maior património é o que a natureza
lhe deu, êla luta peh impíaritàção de um curso superior que.
setá decisivo pant o seu futuro, contribuindo para o êlelinea- ·

O SR.. JúLIO CAMPOS (PFL.MI".) ·Sr. Presidente, St's
e SIS. Senado=, há alguns dias, DeS1a Tribuna. proc:Dl1>i ressaltar
o importan!fssimo papel desempenhado pelo lllrismo no munde
oontelll!"rineo. l.embnndo ser o turismo a indústria do futuro,
SOgDI3lll<Dte o selo< dinâmico da economia mundial no aécu!o vinte e um, cobrei do Govemo Federal a definiçõo e a utgente implantação de uma politica modema. racional, conseqüente e responsável para o turismo lmlsíleiro.
Retomo, h'!ie, ao tema, focalizando-o seh um prisma que
me pazece fundamen1al: a ackquada preparação de profiSsionais
para a ãrea de turismo. A crescente evolução do setor está aexigir
que, ao lado da infm-tura hoteleira. de serviços e de transportes. entre outros, existam~ humanos compatfveis com a iJn..
pottSucia hoje adquirida pelo turismo.
Assim. é com satisfação que. registro o aparecimento em
nosso Pais, sohtetodo nos úliimos auos, de uni bom número de
cuzsos profissionaJj7a no âmbito do segundo gr.w, e de gmduação, em Universidades e em instituições isoladas de ensino superior, para aleDder a área de turismo. O &lado de Mato Grosso,
pela exubmincia de suas hele= naturais,
.-m visitantes de mento do peifil do desenvolvimento do.Munic!pio. Tudo issô
todo o ll13sile do exterioc, não poderia froar ~margem dessa ten- sem agredir a natureza. Para tanto? a formação de bons profis~
siODais é imprescindível.
·
déncia.
Em boa h<n, decidiu a aàminisiiação superior da UnivemAo fOIIDUlar meu apelo à adminisUação superior . qa
dade Federal de Mato Grosso criar um curso de gmduação !=Tu- UFMI". no sentido de pennitil: qúe o seu curso de Turismo oeja
rismo. Pelas condições natlm!is do Estado e pela tiadição de serie- instalado em Chapada dos <luimarnes, faço-O na cerieza de" ser
dade da UFMI", pc>Pemos antever·o êxito do novo rurso.
profundamente justa a reivindicação, além de "eco!ogicàmente cor'
A Uoivemdade Fedenl de Mato Grosso, Senhor Presiden- tela e tecni<:amente indiscutíveL
te, tem uma tr.\dição de bons sexviços prestados ao men Estado.
Muito Obrigado.
!Josenvolvendo pesquisas, pmmove.ndo uma pritiea extensionista
que integm o saber produzido b necessidades da sociedade, formando pmfissionais das maiS diversas ãreas, a UFMI" vem cumO SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Presid&cia
prindo, com competência, sua missão institucional.
Uma das caDCterísticas mais acenbmiamente marcantes da convoea sessão conjmta a reali=-se amanhã, dia 9 do corrente,
Universidade Fedelal de Mato Grosso é a sua positiva política de às deZI>OOVe horas, no Pleuário da Câmara dos Depulados, destinainteriorização que, já há mnitos anos, vem atendendo as diversas da à leimra de Mensagens Presidencias.
O SR. ~SIDENTE (Odacir Soares)- Nada mais haveuregiões do Eslado. Desse modo, sem duplicação de recuzsos materiais e humanos, a Ullivemdade está presente em várias pontos do do a b:atar. a Presidência· vai epcenar os trabalhos•.designando
para a sessão i:mlinW de amanhã a seguinte
lelril6rio mato-grossense.
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-lOFÍCIO~ Sl44, DE 1995
(Em r<gime de urgêacia, nos lermos
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de iniciativa ·do Presicle!ite da· Repáblica; que altera a inciso e a
alínea a do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal, tendo
Parecerfavon\veL sobn"401,de 1995, da Comissão
-de Cooslimição, Justiça e Cidadania.
(SeguDda Sessão'Olllinárla de discussão) ·
'

.

.

.

'

.

.

do art. 336, "b", do Regimento Interno)
-5Oficio :n" S/44, de 1995, do Banco CeDIIal do Brasil, enca0FÍCIO N" S/37, DE 1995
minhando solicitação do Govemo do Estado da Panúba, reialiva a
N" 92, de. 1995,
~m. dç Pf"sident~ do Superior Tripedido de alteração do pmzo das LF!PB, venciveis em JS de
bunal de Justiçà. .OliCitando a n:tiracla do Projeto de 'Lei da Câmaagosto do cotrente, de cinco para qua!IO anos.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos E<onô- ra n" 56, de 1995 (n' 1.331191, na Casa· de origem), de iniciativa
daquele Trl\JUnal. qne dispõe solre a estrunn-a da Calegaii Funmicos)
cional de A~ndenle Judiciãrio, Código STJ-AI-024, do GrupoAtividades de Apoio Judicilirlo do Quadro de PeSsoal da Secreta-

na

-l-

ria do SuperfutTn'bonal de Justiça e dá

rutias providências.

REQUERIMENTO~ 976, DE 1995

-6-

Votação. emtnmo 6nieo,do Requorimento n" 976, de 1995,
dos Senadores José Samey e Gilvam Borges, solicitando, nos tcrmçs do art. 256, a, do Regimento ID!emo, a retirada da Proposta
de Enienda à Constituição n" 38, de 1995, que acrescenta pazágrafo ~art. i4do Ato das Disposições Constitn~sTransitórias.

' -3-

. ·... SUBSTITV'i'IvO ÁO PROJETO DE
·.· • ·LElJ;)ACÂMARA~Sl
. . . .
' .
' DE1993
. .

.

MENSAGEM N-213, DE 1995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

. DiScussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, solre a Mensagem n" 213, de 1995 (n"
631195, na origem), de 13 de junho do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado
a-escolha do Senhor Sergio de Souza Fontes Arruda, MiDistto de
Segunda Classe da Caneira de Diplomata, pan exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à Repáblica da JllllllÚca.

· Discussão, em tumo .suplementar. do ~?sti~tivo ao Proje-7-·
to de Lei da Câmara n" 81, de 1993 (n" 4.876/90, na Casa de oriMENSAGEM N" 222, DE 1995
gem). que inclui na ÍIJlerligação de bacias do PiaDo Nacional de
Es«>lha de C~e de Missão Diplomática
V!llção, nas Bacias dos Rios l'anmal'ba-Paraná, a interligação
Discussão. em tuui.O único, do Parecer da Omissão de ReJtiJinbial'a-Cónfluêacia dQs.rl~ Palah3ibil~de;.ieildó
Parecer. ooltn"433. de 1995ida Comissão .' ·:
lações Exteriores e Defesa, sólre a Mensagem n" 222, de 1995 (n"
· · • • '-l>frdbi-à, oféreéelldo a reda_ção ·do ve~dó. ·
65()'95, na origem), de 20 de junho do cmrente ano, pela qual o •
Senhor Presidente da ~blica submete à debbmção do SeDado
a escolha do Senhor MARCIO PAULO DE OLIVEIRA DIAS,
Ministro de Primeira
da Carteira de Diplomala, pan exer·--~·~4:....,
cer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Para-

Classe

.' PROPOSTÁ.DEÊMEN])AÀ ', .·
CONSTITUIÇÃO~ 36, DE 1995

. . Djscussão, em segundo tnmo, da Proposta de Emenda à
Constitniçã<>Í>"·36. de 1995 (n" 3195, na Câmara <los Deputados),

guai

o SR. PRESIDENTE (Oc!acir Soares)- Estã encetrada a
Sessão.
{Levanta-se a Sessão às 18h06min.)
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Ata da 1173 Sessão, em 9 de agosto de 1995
1a Sessão Legislativa ordinária, da 50" Legislatura
Presi/Mncia dos Srs.: José Sarney, Júlio Campos, Levy Dias e Casildo Maldaner
Art. 2° Este decreto legislativo eJllia. em vigor na data de
ÀS 14 HORAS E !O MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
sua publicação.
OS SRS. SENADORES:
ADlôDio Carlos Magalhães - .Ant&io Carlos Vallsda= MENSAGEMN• 009, DE 1995
.AIHndc Porto -Artur da Tlivola- Bello Parga- Beuedita da Silva
-Bem Vems- Bematdo C.bml- CarlosBezena- Carlos Wilson
Seml<xes Membros do Congresso Nacioual,
-; Casi!do Maldaner - Edison Lobão - E<luanlo Suplicy - Élcio
Alvares- Emilia Fernandes- Epitácio Cafeteim Ernandes A..tJlo..
De conformidade com o disposto no artigo 49, inciso I,
rim - Esperldião Amin - Fomando Bezetra - Flaviano ~lo - da Constituição Federal, submeto :l. elevada consideração de
Fnmcelino PereiJ:a- Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
ta - Gilberto Mi:omda- Gilvam ~- Guilhem>e Palmeira - Senhor Ministro de Eslodo das Relações Exteriores, o ProtocoHugo Napoleão- Humberto Lucena- Iris R<unde- Jader Baiba- lo de Ahenção ao Acordo sobre Tiansporte e Navegação, celeJho- Íeffers<lll Peres~ Joõo Famça- João Rocba-Joel de Hollanda
-JonasPinheiro-Jo<éA!xw BiaDco-Jo<éAgripino-Jo<éEduardo btado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Dutxa- Jo<é Igoácio Fmeira- Jooé Robalo Anuda- Jooé Samcy- Governo da Repliblica Portuguesa, em Brasília, em 10 de oumJúlio Campos- Jllnia Mame- Le>y OU..- Luádio PateDa- Lúcio brode 1994.
Brasília, 5 de janeiro de 1994.
Alcânla!a - l..údio Coelho- Marina Silva- Marluc:e PiDfo- Mauro
Mlhmda- Nabor Júni«- Ney Sll•SSim• Onofre Quinan- Osmar
Dias-PedroPiva-PedroSimon-RamozTebet-R<manCalheiros- EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N" 639/MRE, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
Rollerto Freire- Roberto Requião - Romero J'ucl- Romeu TumaR<maldo Cunha Lima- Sebastião RodJa- TeoWoio VIlela FilhoDAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Valmir Campelo- Vllson Kleimiõing- Wal&d Omelas.
Excelentíssimo Senhcc Presidente da República,
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de pm;en- _
Os Govemos do Brasil e de Portugal assilllttam, em 10 de
ça acusa o comparecimento de 69 Sts. Senadores. Havendo DÚDie- oorubro de 1994, Protocolo que ahera o Aoordo sobre Transporte
ro reg;mental, declaro aberta a sessão..
e Navegação :Ma:ótima bilateral, celebtado originalmente em 23 de
Sob a proteção de Deus, iniciamo& os nossos trabalhos.
Sobre a mesa, ex~ que será lido
Sr. 1• Seaetá- maio de 1978.
2. O objetivo do Protocolo é arualizar o Acordo de Transrio em exen:icio, Senador Valmir Campelo.
porte. e Navegação; com vistas a adaptá.- lo a nov~ modalidades de
É lido o seguinte:
cooperação em motéria de transporte maiÍtimo, bem como às
vas regulamentações, D3. área de 1Iansporte e navegação maritima,
elaboradas pela UDião Européia e aplic:áveis a seús Estados-MomEXPEDIENTE
bros, dentre os quais está Portugal.
3. Nessas condições, elevo à consideração de Vossa ExceOFÍOOS
lência o anexo projetO de Mensagem. que submete ao Congresso DO i'fR. 1' SECRETÁRIO Nacional texto do Protocolo de Alteração ao ACOido sobre TransEnmminfmndo à revisão do Senado Fçdera) autógrafos porte e Navegação fumado pelo Govemo da República Federativa
dos seguiDtes projelos:
do Brasil e o Govemo de Portugal em 10 de oombro de 1994.
Respeitosamente, Celso L. N. Amorim, Ministro de Estado
das Relações El<teriores.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 82, DE 1995
(N• 7JJ95, na Câmara dos Depu~os)

cama-

Jie!o

no-

Aprova o ~ do Protocolo de Aheração do
Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Repúblici Portuguesa, em Brasília, em
10 de outubro de 1994.

o Congresso Nacional decreta:

PROTOCOLO DEALTERAÇÃO AO ACORDO
ENTRE O GOVERNO DAREPÚBUCA
FEDERATNA 00 BRASll.. E O GOVERNO
DA REPÚBUCAPOR"IUGVESA
SOBRE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO

O Governo da Replblica Federativa do Brasil

e

O Governo da Rej>íblica Portuguesa,
Art- 1• Fica aprovado o texto do Pto!Qcolo de Alteração do
Cons.iderando o interesse em prosseguir o desenvolvimento
Acordo sobre Transporte e Navegação, celebtado entre o Governo
da República Fedeiativa do Brasil e o Govemo da Repu'blica Por- das relações de transporte JllllÚtimo ellll:e ambos os países;
Tendo em conta o estabelecimemo do Mett:ado Unioo no
ruguesa, em Brasília. em 10 de oublbro de 1994.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso seio da UDião Européia e aregulamenlaçâ"o aplicável aos EstadosNacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi-· ~mbros em matéria de tr.msporte maiÍtimo intemacional;
Reconhecendo o iDleresse nx:iprow no aprofundamento de
do Aronlo, assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do arL 49 da Cocstituição Federal, acane- novas formas de cooperação entre os dois países no âmbito da atividade do transporte e da navegação maótjma·
tem encargos ou compromissos gmvosos ao patrimômo oociooaL
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2. Os Progr.unas de cooper.1Ção, !lOS seus objetivos especificas.
Em refexência ao Acordo sobre Transporte e Navegação
Marltima, celebrado em 23 de maio de 1978, e ao abrigo do ~ serão defmidos em cada caso e pr acordo das Partes Contratantes
visto no mimero 3 do artigo XV daquele mesmo ACOido;
Artigo XIII-A
Acordam o seguinte:
O presente Acordo não impediiá, em qualqauer caso, a apliArtigo 1
cação das IlOilll&S de direito intemacional a que as Partes ContmOs arts. I, II, X, Xll e XIV do Acoolo são alterados, como tantes se encontrem vina,Jadas e, em particular, as obrigações assumidas por P'!"Ugal em relação a outros Estados-Membros da
segue:
UJrlão Européia, em virtude do Tilllado da União Européia, e deArtigo!
mais regulamentaçio aplicável
1. As Partes Contr.llalltes promovetão a criação de condiçõArtigo4
es que pernrltam aos respectivos annadoies naciO!lSÍS participarem
O presente Protocolo emrará em vigor 30 (trinta) dias após
de modo eqüitativo 110 trallSpate de men:adorias entre os portos
a data de recepção da segunda das Notas pelas quais as duas Partes
dos dois países.
2. O presente AOOido !lão se aplicari aos tiallSpOrteS das cmmnicarem reciprocamente a sua aprovação em confomlidade
com os processos constitucionais de ambos os países.
cargas cobertas pelo Decreto-Lei n• 666, de 2 de julho de 1%9;
Feito em Brasília, em 10 de outubro de 1994, em dois
3. O disposto no n' 1 deste artigo !lão limitará os direitos
que assistem aos armadqies CODlllllitátios, relativamente los cargas exemplares aiginais, em Ilngua pottuguesa, sendo ambos os tex-

que cõuberem aos armadoreS portugueses.

·

Artigo II

tos autênticos.
Pelo Govemo da República Federativa do Brasil RoberfD
Abdenur, Ministro de Estado, interi!lo, das Relações Exteriores.

Pelo Govemo da República Portuguesa- Luis de Sonsa de
As Partes Con~tantes comprometem-se a promover a
de fretes internacionalmente competitivos e a não re-- Macedo, Secretário de Estadu das Comunidades Portuguesas.
correr a ações discriminatórias no que se refere às cargas a
(À Comissão de Relações Exteriores e Defosa Na·
ttansportár.

~ca

cionaL)

Artigo X

1. Aos anna.dores que participam ou venham a participar no
tráfego nos tm:mos do preseme Aca:do cabe a respectiva organizaçio, podendo estabeleoer acordos de tarifas e serviços, que viabilizem a obteuçio de adequados padrões de eficiência, qualidade e
regularidade da oferta de serviços marltimos Oillre os dois países,
dos qoai. daião conhecimento los autoridades maútimas das Partes
Contrantes.
2.. Os amadores mencionados no n° I anterior submeterão
ainda As autoridades competentes toda infcmnação e documentação relativa a sua porticipação no tráfego.
ArtigoXll
_
·As Partes Conaa:tantes promovetão as diligências necessá.nas à rápida liquidação e tx:msfezência das importâncias resultantes do pagamento· dos fretes aos anDadores dos dois países.

Artigo XIV
No

piCSente

ACOido. as Partes Contraiames aceitam como

autoridades mmftimas competentes:
-Para a República Fedeiativa do Brasil, o Departamento da
Marlnha M=ante (DMM), do Ministério dos Transportes.
-Para a República Portuguesa, a Direcção-Geral do Portos,
Navegação e Transportes Marltimos (DGPNTM), do Ministério

doMar.

.·

Artigo2

É eliminado o arti.g9_UI._ bem como o número 2 do artigo
XV do Acoolo.

Artigo3
São aditados ao Acordo os seguintes artigos:

Artigo XII-A

!. As Partes Conttatantes estabelecetão, fOIDlllS reciprocas
de coopei3Çâo no domínio dos transportes maritimos. nomeadamente no âmbito da fOIIDa.Ção proriSsional,. científica e téc:c.ica.

-

PROJETODEDECRETOLEGISLATIVON"83,DE1995
(N' 61J95, na Câmara dos Deputados)
Aprova o leirto do Acordo sobre Cooperação
para o Combate ao Tráfico Ilícito de Madeira, oe!ebrado entre o Governo da Repúbliat Federativa do
Brasil ~ o Governo da RepúbHca do Paraguai, em
Brasília, em 1' de setembro de 1994.
O Cong=so Nacional decreta:

Art. !'Fica aprovado o texto doACÓtdo sobre Coopmlçio
para o Combate ao Trár'.CO Ilícito- de Madeira, oelebrado entre o
Governo da República Fedeiativa do BI2Sil e o Govemo da República do Par.<guai, em Brasilia, em I • de se1embro de 1994.
Parágrnfo ÚIIÍro. Ficam sujeitos à aprovação do Congiesso
Nacional quaisquer a1os que possam resultar em revisão do referi-

do Acotdo, assim como qÚaisqoer ajustes complementares que,
do inciso I do art. 49 da Constimição Federal, acanetem encargos ou compromissos gmvosos ao patrimônio nacional
Art. '1:' Este decreto legislativo en1m em vigor na data de

!lOS termos

sua publicação.

MENSAGEM N'895, DE 1994
Senhores Membros do Coogresso Nacional,
De coofOEIDÍdade com o disposto no artigo 49, inciso I, da
Co!lstituição Fedml, sub-.. à elevada COilSÍ~ de Vossas
Exoelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Miilistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acotdo sobre Coopmlçio_ para o Combate ao Tlllfico Ilícito de Madeixa, celebrado entre o Govemo da República Fedemtiva do Bnosi1 e o
Governo da República do Paraguai, em lliasília, em I' de setembro de 1994,
Brasflia, 21 de outubro de 1994.- Itamar Fl"llllc:o.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 497/MRE, DE 17 DE ouro.
BRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO

DAS RELAÇÕES EXTERIORES
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Excelentissimo Senho< ~nte da República,
Elevo à consider.lção de Vossa Exoe!EDcia o IJICXO projelo
de mensagem pela qual se submotc aomferendo do Cougresso Nacional o texto do ACOido entre o Govemo da República Fedentiva
do BtaSil e o Gov=o da Repóblica do Paraguai, sobre Coopemçio pa.a o Combate ao Trffico Ilicito de Madeim. fmnado, em 1•
de
de 1994, por mim e pelo Olanceler pmgoaio, Luiz
Maria Ramirez Boettner, por ocasião da visita oficial do Presidente Juan Carlos Wasmosy ao Btasil2- O principal objetivo desse ACOJXlo COilSiste em criar um
quadro jurldico que pennita evitar o coniiabando ~ ~ entte
Brasil e Pazagnai e promover a coope!liÇllo téaüca e aenlflioa

,...,bro

Agosto de 1995 .

Artlgoll
1. As Partes Conttatantes adotari!o medidas preventivas e ·
procedim.entos administrativos qoe impeçam a saída de madeira,
c:onforme definida nc ortig" ~ do JXOSOnte Acordo, po< uma Parte
Contmranre, e sUa legalização pela outra Parte Contmtante, e que
nio se ajuste às normas vigentes no país de origem 011 de recepção, cujo trSnsito se encaotre proibido"' restrito po< motivos eco16gicos e de preservação dos """"""' lll!IW:ais ""'>'Vá:veis2. Tais medidas devetiio ser adaadas no pnm de 90 (noventa)
dias, CCIIIados a pol1irda- em viga do presente Acado.
Artlgom

Os produtos definidos no artigo I do pmente ACOido, originários de uma das Partes Conlnltantes, que salmn de seu território, sem amtar com a licença de oxpo:ttaçllo ou de llfuJsito, coforme o caso, seiio apreendidos e/ru retidos, dando-se conhecimento
imediato desse fato às aut<ridades competemes do país de origem
por meio da allindega mais próxima. Caso o país de origem nio
providel1cie a mmoçio, no prazo máximo de 30 (trinl&) dias, a partir da data da notilieaçio da decisão administmliva que apllix:u a
pena de pen:1a da madeim em questio, OODfigurar-so-á a IOilÚilcia à
me.rcadoria, sendo aplicado o disposto na legislaçio vigente do
pais apreensor. Proceder.se.á da mesma. fonna ante cftmrtncias
"""""'tas das autoridades competentes do país de origem da mercadoriaArtlgoiV
.Os produtos defirmlos no artigo I que ~no !mideCO!lhecimentos na área de manejo c de preservaçio flcnstaL
tório da rutra P - Contratante dcvenlo estar acomponhadoo do
Respcitosameme.- Celso L-N- Amorim, Ministro de Estade origem autenticado pelas autoridades OODJpetentes
do das Relações Exteriores.
do país de origem pam fms de exportaçãoACORDO ENTRE O GOVERNO DAREPÚBUqA
Artigo V
FEDERATIVA DO BRASR. E O GOVERNO_DAREPUBUCA
Os Qlstos dec:on'enles da annazenagem, se fo< o caso, e do
DO PARAGUAI SOBRE COOPFRAÇAO PARA O
traDspOrte, se houver, desses produtos, cOr=io po< conta do país
COMBATE AO 1RÁFfCO R.ÍCITO DE MADEIRA
de origem.
. .'·Artigo VI
O Governo da Repóblica Federativa do Bruil
com vistas ao uso tacional dos recmsos naturais renováveis em
ambos os países_
·
3- O presente ACOido visa a so!Dciooar questio ~
mente complicadota das mações bilalmtis com o pais vizinho_ A
região oriental do Par.oguai tinha, em 1945, 99% de oobertma vegeta]. havendo a mesma sido Ieduzida pa.a19% em1991, em deCO<IÔncia do comércio ilegàl de madeims nom:.s_ o assunto vÍilha
orupando espaço expressivo na imprensa paragnaia, e o Brui1
apa=ia como principal beneficiário de uma atividade ilicita, que
tem devastado as florestas do Par.oguai Segundo estimativas, existem hoje, ao longo da frootcira com o Paraguai, quase 200 senarias brasjleiras, muitas delas alimentadas pela madei:m ':"' tom
ca>trabaDdeada do Paraguai- Com a assinslura desse ato lDlenlacional, busca-se coibir essa atividade ilegal, com a adoção de medidas tep<=ivas, estabcleceDdo-se, ao mesmo t=po, intm:!hnbio

rieado

c
O Governo da República do Paiaguai
(doravante denoininados ''Partes Conttatanles'?,
Reconhec::endo que a conse:rvação e a mmzação sustentável
doo recuxsos DatÚl2k têm importincia vital pam satisfazer as necessidades básicas da populaçio, além de considezar que a cooservaçio de tais"""""" é de intem;se commn do.Bnsilcdol'aiaguai;
Desejmdofottale<:erecomplemcatarosacozdas~

Havendo denúncia fonnal da entrada claDdestina no território de uma das Partes Contratantes dos produtos definidos no arti- go I, furtados ru roubados no país de origem, podenl seu p:oprietário, 00 " " represemante legal, """"""' às autoridades flomstals,
policiais ou aduaneiras com· vistas à sua recuperação. Uma vez Jo..
ca!inc:b aqueles produtos. procedec-se-á de confcnnidadc com o
artigo mdo presente Acordo-

Artigo VIl
nais existentes pam a p:'Oieção do meio ambiente;
Tendo presente o oitavo pm:ágmfo do Comunicado ConjmA fim de estabelecer maior comrole sobre o movimento dos
to dos Presidentes da Repóblica Fedeaaliva do Brasil e da Repóbli- produtos definidos no artigo I do p!10sente Acordo, as autoridades
ca do Par.oguai divnlgado em 26 de agosto de 1991, a seguir,_ adolliCiras de uma P - Contt>tante fomec:eião, a pedido da alproduzido: ''Manifestar o J>IOPÓ!'i!O de seus palses de ampliar a fflndega da outra Parte Contralanle, infonnações telativas à imporcooperaçio em matéria de ~ do meio ambiente, seja pelo tação ou à exportação, confomle o caso, ou ao trlnsito desses profomento à ~ t6cnica e cienlif!CA, seja pelo d<>lineamento dutos originários de seus respecitivos paisesde ">ÕÕS especiÍJCaS nas áreas de fi:onleüao, ai inclulda, quando
ArllgoVJll
necessúia, a hatmoitização de legislações"; e o estabelecimento na
Ata Fatal da VI Reuoião Otdimria do Grupo de Coopea:ação ConAs Pmes Contratantes se compranetem, por meio dos órsular Brasil-Paiaguai sobre a matériagãos competentes de seus Governos, a proceder ao acanpanhACO<damo seguiole:
mell10 ru monitoounento e à avaliaçio do progresso alcançado na
Artigo I

Pan efeitos do presente Acordo, será oonsidendo madeira
o seguinte: toras, madeira sermda., laminados, postes. donnentes,
leDha e carvão.

execução do pmsente Acordo-

Artigo !X
As autoridades ambientais encmegadas das atividades de

organização, controle e fiscalização de cada uma das Partes

Con~

~
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tiatantes trocaiio infOIII!Ações técnicas e estndalio fonnas que
permitam o estabelecimento de cooperação consttutiva e nmtnam.ente vantajosa, '\ÓSando ao uso mcional dos teaD:SOS naturais re-nováveis em ambos os países.

Artigo X
Para os efeitos do presente ACOido, os pmzos nele estabele-

cidos deverão ser contados em dias cimidos.

Artigo XI
O p<eSente ACOido entrará em vigor a putir da data em que
ambas as Parta; Contratantes se nolif"Iquem, por via diplomática.
so1m o cumprimento dos IeqUisitos exigidos pelas ""'!"'Clivas legislações naciODaÍS.
Qualquer das Partes Contratantes podem denunciá,.lo,
em qualquer momento, mediante notificação escrita, ·dirigida
à outra, pela via diplomática, com seis (6) meses de aniece·

dêneia.

.

!994,

Feito em BiliSilia, .,;, l" de setembro de
em dois
eJ<emplaies originais, nos idiomas pa:tuguês e espanhol, sendo
ambos igualmente autêntioos.
. · . Pelo GovetiiO da.República Fedemtiva do Brasil, Celso L.
N. Amori!n, Mi1iistro de Estado das Relações Exteriores.
Pelo Governo da República do Paraguai, Luis Maria RaIDÍn!Z Boettner, Ministro das Relações Exteriores.

(À Comissão de Relações E>:teriores e Defesa NacionaL)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 84, DE 1995
(N" 321!15, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo, por troca de Notas,
relativo ao Exercido de Atividades Remuneradas
por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
CoDSDiar, Administrativo e Téc:nlc:o, celebrado entre
o Governo da Repúb&c:a Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em Brasília, em 22 de
março de 1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica aprovado o texto do Acoolo; por troca de N<>tas, relativo ao Exen:icio de Atividades Remuner.ldas por parte de

Dependentes do Pessoal Diplomátioo, Consular, Adminislralivo e
Técnioo, celebr.ldo eniie o Govemo da Répública Fedetativa do
Brasil e o Govemo do Reino da Dinamm:a, em ·Brnsilia, em 22 de
março de 1994.
Pari.grafo llnioo. Ficam sujeitos li aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam =n1tar em revisão do referido Acordo, assim como ~ ajustes complementares que,
nos termos do. inciso I do arL 49 da Coostituição Fedetal, acarretem encmgos ou comp1omissos gravosos ao patrimônio naciooal
Art. 2° Este decn:to legislativo ell1I:a em vigor na data de
sua publicação.
-

MENSAGEM N" 493, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Naeianal,
De oonfonnidade com o disposto no artigo 49, inciso~- da
Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do
Acordo, por Troca de Notas, relativo ao Exercicio de Atividades
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Renmneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomátioo,
Consolar, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em Brasília, em 22 de março de 1994.
Brasília, 29 de jmho de 1994.- Itamar Franc:o.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 288/MRE, DE IS DE JUNHO
DE 1994, DO SR. MINJS1RO DE ESTADO, INfERINO,
DAS RELAÇÕES EXTERIORES:

Exeelentissimo Senhoc Presidente da República,
Submeto .l consideração de Vossa Excelência o anexo texto
do Acoolo sobre o Exezcício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consolar, Administrativo e Técnioo, oelebtado em Brasília, em 22 de março de 1994,
entre o Governo da República Federativa do Brns!l e o Governo
do Reino da Dinamarca.
2. O presente ACOido- de tepr similar aos celebrados oom
os Estados Unidos da América, o Canadá e a Grli-Bretanha (em
1987), oom a Azgemina (em 1991) e com o Oli!e, a Colômbia e o
Uruguai (em 1993)- espelha clam tendência bist6rica, deoorrente
do desenvolvimento cuitnral do nmndo ocidental e da valorização
do papel da mulher na sociedade moderna.
3. No serviço diplomático brasileiro, as novas gerações reivindicam espaço profissional antônomo, no exterior, para seus dependentes em gernl- cônjlge em especial- que relutam, cada vez
mais, em abdicar de seu direito ao trabalho para desempeDhar apenas funç<les de aoomponbamento do funcionário b:ansferido a outro pais.

4. Nessas rondições, pemrlto-me submeter a Vossa Excelência o anexo p:ojeto de Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente com cópias antemicadas do Acordo. com vistas a seu encaminhamento à apreciação do Poder LA>gislativo.
Respeitosamente .- Roberto Abdenor, Ministro de Estado,

Interino, das Relações Exleriores.
BiliSilia, 22 de março de 1994
A Sua Excelência o Senhor
Celso LN. Amorim
Ministro de Estado das Relações Exteriores da
República Federativa do Brasil.
Senhor Ministro,

Tenho a honra de me dirigir a VossaExcélência em respos-ta a sua Nota DPIIDAI/CJ/03IDIMU-BRAS-DINA. de 4 de março
de 1994,cujo teor. empa:tuguês, é o seguinte:
''Senhor Embaixador,
Tenho a homa de propor a Vossa Excelência, em nome do
Governo da República Federativa do Brns!l, o seguinte ACOido relativo ao exen:icio de·atividades remuneradas por parte de dependentes do pessoal diplomático, CODSUlar, admiDistrativo e técnico.
2. O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinaman:a eoncotdam que, numa base de reciprocidade, os dependentes do pessoal diplanático, coDSUlar, administrativo e técnico de uma das Partes. Contrat:antes, designado para
exercer missão oflcial :na cutta. como membro de Missão Diplomática, Repartição Consular ou Missão junto a Orgallismo Internacional com sede em qualquer um dos dois países, podemo receber autorização para ex.eteer ativida.de reJllllllel<l(ia no Estado, receptor, respeitados os interesses nacionais. A autorização em apreço poderi. ser negada nos casos em que:
a) o empregador for o Estado receptor, inclusive por meio
de suas antaiquias. fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista;
·
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b) afetem a segtJI3DÇa nacional.
Nota de Vossa Excelência e a presente resposta constituem um
3.1'lu:a fins deste Acordo, são considerados dependentes:
Acotdo entre o Govemo do Reino da Dinamatca e o Governo da
a) cônjuge;
República Federativa do Bmsii.
b) filhos solteiros menores de 21 anos;
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
c) fübos solteiros menores de 25 anos que estejam estudan- a ganmtia de minha mais alta considexação.- Torb.., Dithmer,
do, em horário io.tegral. nas universidades ou centros de ensino su- Embaixador do Reino da Dinamarca.
perior recoDhecidos por cade Estado;
(À Comissão de Relações ExterioreS< D<fesaNa·
d) filhos soheiros com defiCiências fisicas ou mentais.
cionaL)
4. o exemcio da atividade mmmerula por d"P""l"'nte, no
Estado receptor, dependerá de prévia 8lltorizllçiO de trabalho do
PARECERES
Govemo local, por inteJ:médio de pedido fonnulado pela EmbaixaPARECERN'479,DE1995
da junto ao Cerimonial do Ministério das Relações Exteiiares.
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Após verificar se a pessoa em questão se enquadra nas categorias
Nacional, sobre o Requerimento n• 827, de 1995, do
definidas no presente Acotdo e após observar os dispositivos inSenador Roberto Freire, que "solicita voto de censu·
temos aplicáveis, o Cerimonial informarli oficialmeiJle à Embaixara ao Projeto de Lei HelmsiBurtoo, em tramitação
da que a pessoa tem pennissão para exercer atividade nmrunerãda,
oo Congresso Ameri<:ano, que se reveste de apressas
sujeita à legislação aplicável no Estado receptar.
ameaças aos priocipios do direito ioternaciooal e à
S. Nos casos de profiSSÕeS que requeimm qualifwações esconvivência mwu:lial pacífka".
peciaiS, o dependente "não eStará isento de preenchô-Iás. As disposições do presente ACOido não poderáo ser~ como imRelator: Seoador Romeu J'uma
pücando o reconhecimento, pela outra Parte, de titulas para os
Em coofarmidade com o art. 223, combinado com o art.
efeitos do exercício de llilla prorlSSão.
222 e seus parágrafos, do Regimento Intemo do Senado Fedeial, o
. · . 6. Para os dependemes que exerçam atividade xemnnerada ilusb:e Senador Roberto Freire fct"lllllloo requerimento para que,
nos tennos deste Acordo, fica suspensa, em catáter iaevogável, a oovida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
imunida.de de jurisdição civil e adm.ini.straúva relativa a todas as Senado lmsileiro OXJ1"SS" Iepúdio ao Projeto de Lei Helms/Bur·
gestões decoirentes da referida atividadse. Nos casos em que de- ton.--.m tramitação DO Congt=o dos Estados Uilidos, que incide
pendente, nos termos do presente Acordo, que gozar de imunidade em profundas violações aos princfpios básicos do direito interna·
de jurisdição penal, de acordo com a Convenção de VJe~~a solmo cioDal e à convivência pacífica e de c:ooperação cn.tic os povos.
Relações Diplomáticas, seja acusado de um deüto cometido em~
Em sua justificação Ie!embm o aotor do requerimento o pa·
!ação a tal atividade, o Estado acreàitante considemá seriamellte pelque o Brasil tem desempenhado nas relações intemacionais do
qualquer solicitação escrita de renúncia daquela imunidade.
hemisfério, bem como o art. 4' de oossa Carta Magna, e faz o
elenco das medidas pretendidas no projeto americano que, uma
7. Os dependentes que exerçam atividade l.'eDIUJlerada nos
termos deste Acotdo perdet.!o a isenção de cumprimento das obri· vez aprovado, apli<:aria gmves ~a Olba e não deixaria de
gaçQes ttibutárias e previdenciárias decmrentes da
ativida- ter impücações negativas nas relações daquele pals COOl os demais
de, ficando, em conseqüência. sujeitos à legislação de refetEncia membros da Comunidade Intemacional.
Ainda segundo o autor do xequerimento as medidas projetaaplk:ável às pessoas fisfcas residentes cu c1omiciJiJulas no Estado
das nos Estados Unidos àcai:retariain ''violação das sober.mias dos
xoceptor.
8. A aut<rização para exercer atividade mnunerada por par· estados em virtude do C3Iáter exttatenitorial da lei; a ingetEncia

ruerida

te de um dependente cessaní quandq o membro do pessoal dipJe>.
mátioo, cOOsnlar, admiDistrativo oo técnico do quai emana a dependência termine suas funções perante o Govemo onde esteja
ac:I10C!ruldo.
9. Este Acotdo enttmá em vigor 30 dias ap6s a notificaçãO,
pelo Govemo da Repíblica Federativa do .Biasn ao Governo do
Reino da Dinamarca, do cumprimento dos requisitos legais interDOS necessários à soa conclusão.
10. O presente Acordo teri a validade de seis anos, sendo
tacitamente renovado por sucessivos períodos de um ano,. salvo se
uma das Partes manifestar, por via <Iiplomática, sua intenção de
demmciá-lo. N - caso, a deDúnCia SUiti:rá efeito seis meses após
oxecebimento"da notiflcação.
II. Caso o Govemo do reino da Oillamarca esteja de aCOido
com as propostas acima apresentadas? esta Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelência em que se expresse a concordância. de
seu Govemo coostituü:ão mn. Acotdo emre ILOSsos dois Govem.os.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excel&lcia
os protestos da minha mais alta consideração.- Celso L. N. Amorim, Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Feder.ltiva do BrasiL
2. Exn resposta, tenho a h0111>. de alirmar que o Governó do
Reino da Dinamatca concorda com a prop::lSta acima do Governo
da Repíb!ica Federativa do Brasil e, igualmente, concoola que a

em seus interesses cometciais e o unilateralismo do poder de san- ...
o governo americano para
utili2ar a lei contra qualquer pais nos inumeráveis casos de reclamações que possam fommfar atuais cidadãos americanos contra
ção, com a faculdade que se outmga

expropriações que tenham sido executadas cm qualquer país".

Aj•stifuação do te<Jlerimelio alude aos plX:testos feitos ao Projeto H:hn>'Bm1a:t pcrvários países e também pela União Europ6ia.
De nossa parte, COI!Sidemnos necessário afmmar que qualquer projeiD de lei dessa natureza tepresenta iniciativa temerá.ria
DO contexto das alUaiS relações juódicas intemaciatWs e do bom
relacionameniD entre os Países.
O espfrito de p«<>eUpação com a boa ...tente enb:e os Paises do hemisfério e a atitude de repúdio de regnas discriminat6ria
emanam. decerto. do requerimento sob exame. Zelo de .mesmo valor para com a sober.uúa de todos os Países, em particular para
com a dos Estados americanos. exprimiu-se de modo forte e célere
na manifestação vigorosa dos chanceleJes do Grupo do Rio
(GRIO) em 23 de maio úhimo, e que foi tnmsmitida a este Relator, a pedido, pelo Ministério das Relações Exeterioies, verhis:

''Declaraci6ndel Grupo de Rio sobreelproyedo
denominado "Ley pom la Libertad y la So!iderledad IJe.
DJ.OCiática Olbana I995"-Quito23de mayode 1995.
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Los Ministros de Relaciones Exteriores dei MecaDismo permanente de Consulta y Concertaci6n politicaGrupo de Rio expresasu seria preocupaciá> y sui red>azo a! proyecto denominado ''Ley pan< la Libertad y la
Solidarieded Democ:nitica CUbana 1995" de! SeDado de
Los Estados Unidos, por COIISidernr que viola e! Detecho IntemaciOIJa!, los princípios más elemoolales de la
coovivencia regional y las prácticas sobre h"bertad dei
cometcio reconocidas anivelmundial..
El Grupo de Rio expresa, igualmente, su mchazo
freme a. cualquier pretcosion de establecer sanciones o
restriciones econ6micas, de cua!quier nalm3li2a, tal

Além disso, câDsios de que a retomada do desenvolvimento cconômico deriva necessariamente da inserção de ambos os países na dinSmica do coméreio imernaciooal, o Governo do Brasil e o Governo da República
Tcheca disposemm que os pagamentos dos contratos
coocluldos ao amparo do instrumento em foco sejam
efetllados em moeda livremente conversfve4 com base
nos preços mnnctiais.

..---·--..---------------"

É o relatório.

ll- Voto do Relator
como se encuentra consignado em el "Fomign AssistanCoida-se de um típico !Iatado de cooperação eoon8ntica bioe Autborization Bill" que aotualmonte haoe em e! Sena- lateral, incluindo a cláusula de nação mais favorecida, as exceções
do de los Estados Unidos.''
a esta regra. nos casos de união aduaneira e a constituição de uma
À vista da expressiva reação do grupo do Rio, que ~gm comissão mista bilateml para implementar o acordo. Além disso. o
o inequivoco mpódio das Nações AmmcaDas a proposição tratado estipula o pagamento em cliyisas livremente conversíveis,
Helms/Burton- CODlQ também à ootm, referente a retaliações eoo- em confomrlda.dc com os regulamentos cambiais vigentes em amnômicas, entendemos tcrcní sido alcançados os objctivos maioros bos os poises.
do Requerimento n• 827, de 1995.
O aCOido insere-se na atua1 tendência de fortalecimento das
Somos, portanto, pela aprovação do requerimento, nos ter- relações comerciais brasileiias, a qual, além de constitoir IOfO<ÇO
mos. da posição oficial do GoVerno Brasileiro e seus pan:eiros do aos foros multilaterais, como o GATI e a amai Oiganização MunGrupo 9<> Rio.
- cfial do Comércio, procura sistematizar"'"' em aoordos bila!erias,
E o parecer
cem o mesmo e5JÍIÍIO de liberdade e abermra dos m=ados.
Para forta!ecec o comércio oom um dos impOdames paises
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1995.- Antonio au-·
los Magalhães, Presidente - Romea Toma, Relatar - Bernardo da Europa Oriental, recentemente desagregado do blooo soviétioo
Cabral- Emília Fernandes- Nabor Junior- Humberto Looe- e de grande potencial, a diplomacia brasileira firmou este acOitlo,
oa- Sebastião Rocha -Pedro Simoo- Geraldo Melo- Roual- moldado nas regms básicas da coopei3Ção eoon8ntica e do livre
do Cooba Lima.
éómércio. De um total de IS artigos, destacam-se com cláusulas
mais impoi1antes a que detennina a aplicação reciproca do trataPARECERN" 480,DE 1995
mento de nação mais favorecida (artigo ll); a que estabelece as exDa Comissão de Relações Exteriorea e Defesa ceções a esta regra, principalmente em razio de participação de
Naáonal sobre o Projeto de Decreto L<gislatiTo o• 40, um dos países em.aco<do de integração ecooôntica (artigo Ill); a
de 1995 (N" 31-B, de 1995, oa Câmara dos l>qlutados), que estipula a utilização de moeda livremente conversível" nas
que • Aprova o texto do Aoordo sobre CGméráo e transações entre os dois paises (artigo VI); a que detennina a criaCoopenção Eeonômic:a, celebrado eotre o Goveroo ção de uma Comissão ~ pant assegurar a implementação do
disciplini. a solução de controvét>ias no
da República Federativa do Brasil e o Goveroo da acOitlo (artigo X); e a
República Tcheca, em B....iirs, em 25 de abril de imbito do tratado (artigo XI). O acOitlo eotiará em viga- trinta
dias após a úhima ratificação e terá vigência por S (ciaoo) aoos, •
1994-"
pronogáveis por peáodos sucessivos de 1 (um) ano, a meoos que
Relator: &nador Bernardo Cabral
nma das partes deramcie o ~do.
VerifJC&.se se de gmnde valia a implementação de nossa
política externa oomeiCial nas doas vias: a participaçio nos mecaI-Ràat6rio
Dismos muhilaterais e a adoção de instrumentos bilaterais, como o
Nos termos da ConstiJuição Fedem!; art. 49, I, e das dispo- presente acordo, que possam reforçar as relações eooiillmicas oode
sições regimentais pertinentes à tramitação da mat6ria em apreço,
melh<r aprouverem aos interesses brasileirosencamioba-se a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa
CoDcloi-se, por derradeiro, verificados os aspectos do pareNaciooa! o Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1995, que
cec ut sopra. serem. inequivocas a oportunidade e conveniência
"Aprova o texto do Aoordo sobre O:méreio e Cooperação E<:oOOpant o Brasil em ratificar o presente Aoordo Sobre ComéiCio e
mica, oelebrado entre o Gov~.da República Federativa do BraCoopemção Eoonamica, eDIIe o Brasil e a República Tcheca, mosil e Governo <ia República Tcheca".
tivo pelo qual somos pela aprovação do Projeto de Decreto LegisAcompanha o texto original do aCOido ata examinado exlativo n• 40, de 1995, nos termos da proposta oriooda da Câmara
posição de motivos do Exm0 Sr. Ministro das Relações Exteriores,
.
na qual são an'Oiadas as razões que levaram à sua negociação e ÍII'- dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de agosto de 1995. - Antôolo Carlos
ma.. Desta manifestação. cabe destacar o seguinte:
MagaU.jies Presideole- Bernardo Cabral, Relator- Humberto
Lucena- Sebastião Rodla- Nabor Júnior- Emília Fernandes
"
A assinatura desse in..•:trnmento atende a. disposi- - Geraldo Melo - Rooaldo Cooba Lima- Romeu Toma- Peção de ambos os Govemos de desenvolver a cooperação dro Simon.
eooofmica e o interoâmbio comercial bilateral, por meio
PARECERN°48l,DE1995
da conoessão recfproea do tratamento de Dação mais faDa Comissão de Relações Exteriores e Defesa
vorecida, segundo as regras do GATT. (--)
Nadooal, sobre o Projeto de Deereto Legislativo n•

que

·--·-----------------
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49, de 1995 (n• 64-MS, na Câmara dos Deputados),
O Anexo ao Protocolo .de Ouro Pieto disciplina o pro(:em.
que 'aprova o ledo elo Pro- Adidoaol ao Tratado mento para IOC!amações apresentadas pelas seções Nacionais da
de ADmçiio sobre a estrutura IDstitndonal elo Men:o- Comissão de Cométcio originadas pelos E&.ados-Partes. ru em reclasul- Profoc:olo de OUro Preto- assiDaclo em Ouro J.>r.,. mações de partirolares, que podeclo ser pessoas 1!sicas ru jlrldicas.
to, MiDas Gerais, em 17 de de:i.<mbro de 1994'.
Par=.
Relator: Senador Pedro Simon
Esta Comissão é chamada a prommciar-se sobm o Projeto
O projeto de decreto legislativo em tela aprova o texto do
de Decmto Legislativo n• 49, de 1995 (n' 64-A/95, na Oimara dos
Depltadoo), que ''aprova o toxto do Protocolo Adkional ao Tmta· Protocolo Adicional ao Tmtado de Assunção· sobre, a Es1mtma
do de Assunçio sobre a Es1nttma Institucional do Mm:osul- Pro- Institucional do Mercosu1- Protocolo de Ouro Preto, assinado em
tooolo de Ouro Preto- assinado em Ouro l'Ieto, MiDas G<r.ús, em Ouro Preto, em 17 de deaembmde 1994.
Tmta-se de insb:umento da maior importincia para a im17 de clezemlro de 1994".
plamação do M""""'~ que inaugma a fase de cansolidaçio dos
Relatório
compromissos alcançados no decom:r do pe<fodo de lnlnsiçí!o,
Em CIJJiJjllÍDI<mto ao disposto no artigo 49, inciso I, da quando se implementava os mecanjsmos previstos pelo Tmtado
ConstitWçio Federal, o Presideme da Repúbliea sobme"' à aP.,.. de Assonçio pam o e;;tabelecimenlo.de uma mllão adnaneim.
Destaca-se no COil1exto do prcseDte protocolo a criação de
ciaçio do Congresso Naci<mal o texto do referido protocolo adicional, já aprovado
dos Deputados em 11 de maio de um órgão institucional destinado a ·I-epresentar, no prooesso inte1995, ~. naquela Casa,-passado pelo crivo das Comissões de gmcionista, OS principais S"@"e"'OS econômico-sociais das !iOOWdades dos quatro palses, o Fero Consultivo Econômico-SociaL
Relações Exteriotes e de Coosliluição e J~ eRedação.
De especial imporlincia paJ:a o Congresso Naciocal é a inSegundo exposição de motivos do Ministéiio das Relações
Ex~ encaminhada a esta Casa. o instrumento em pauta foi clusão da Comissão ParlallleJitar Conjunta, órgão jliprevisto pelo
fumado pelos Presidentes dos quatro paises-membms do Metoo- Tmtado de Aastmção, na esiiUtnra institucional do MetcosuJ, tensul- AigeDtina. Bmsil, Paraguai e Uruguai-, em Ouro P!<to, no do-lhe sido conferidas, de&a fefta as funções, de fommlar recoclia 17 de de2embro de 1994, por ocasião da
Remllão do Con- mendações ao Cooselho do Mercado Comum, acelenrr os procedimentos internos eotteSpOOdentes para a pronta entrada em vigor
selho do Mett:ado Comum.
O Protocolo de Ouro !'Ieto, que IeSUila de mandato expres- das normas emanadas dos órgãos do ~.e coadjuvar na bar·
so DO aitigo 18 do Tmado de Assunçio, estabelece a esiiUtma ins- ~das legislações.
.
Tais dispositivos vêm preencher um vácuo até então presenti1Ucional do llforcosul, seus 6Q;ãos decisórios, as atiibuições de ~
cada um deles, bem como o sistema d.ecis6rio a vigcnr nas nego- te DO processo illtegmcionista, causado pela falta de 6q;iioo desrJ.
ciações Dledimtc as quais se implantam os mecanismos e in.sm>- nados a zopresentar os Parlamentos bem como os vlirios setaes da
III<III<ls ,.,.,..,..,. doesquemsdeintegiação dos poises do Cone Sul
sociedade, e de canaliur-lhes as pnoocupações e anseios fmlte ao
Os negociadores do Protocolo de Ouro Preto mantivOilllll a esquema de inte~o.
A criaçõo de uma esttutnra institucional pam o Mercosul
esiiUtma org&nica de Il8tmeza iotergovemamental jli vigen"' na
fase de trnnsiÇão doM=~ oo seja, no periodo entre a assinam- dá-se np momento oportuno. qu:mdo o processo de integração inim do Tratado de Assunção, em 26-3·91? e a in.ctaJação da União cia a fase de consolidação..,uma vez implementada a. sua primeira
Aduaneiia, em 31-12-94. Esta coostava de um "Conselho do Mer- etapa. que previa a iDstalaçâo de uma área de livre com.éxcio e de

Jl<?la·Cã!=a

vn

cado CoiQiliil", 6tgão superior político do Mcn:osul, e do "Grupo
Mercado Comum", órgão executivo do Men:osul. Também a Comissão de Comé<cio, órgão criado ein agosto de 1994, e encanegado da aplicação dos imtm!l!ll!l!os de política ccmett!iã1 comum
acadados para o fi.mc:iooamenroda União Aduaneira. foi rxeservada.
A Comissão Parlamentar Conjmta. prevista no artigo 24 do
Tratado de Assunção, passa. de JICa!do com ó novo instrumento, a
integ= a esiiUtma org§nica do MeroosU!, como órgão mpresentativo dos Parlamentos dos Estados Partes. À Comissão Parlamelllar caberá aceler.lr os pro«dimentos ilJ1emos cooresponde!lle
oos Estados Partes para pronta ellllada em vig<r das normas emanadas dos 6tgãos do MercosuL O artigo 26 facuha à Comissão,
ademais, encaminhar recomendações ao Conselho do Mercado
Comum. Em ('OOsm§ncia com o principio da i:ndependbJCia dos
Poden:s, que baliza a otdem político-administrativa do Estado bmsileiro, o Protocolo de Ouro !'Ieto dispõe, em seu artigo Zl, que a
Comissão Parlamemar Conjunta adotari. o seu Regiulento IDteroo.
O Protocolo de Ouro !'Ieto cria o Foro Coasuhivo EroilbJ:Dico.Social, 6rgílo de Iqll'eselltaçio dos seta= e<:<JnÕmicos e sociais de cada um dos países membros do Men:osul..
Em seu alligo31, o ato intemacionalempouta designa aci·
dade de Montevidéu como sede permanente da Secretaria Admi:.
nistiativa, órgão de apoio operacional do Mcn:osul, que C6nlará
com orçamento fmanciado, em partes iguais, por CO!llritviçio dos
Estados-Partes,

uma união aduaneú:a.
Em face do exposto, votamos favoravelmenle, à aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1995 (n• 64-A/95, na
Câmara dos Dep!tados), quê "aprova o texto do Protocolo Adicional ao Tmtado de Assunção sobre a Estrunmt Institucional do
Metcosul - Protocolo de Ouro Pieto - assinado em Ouro Preto,
Minas Gerais, em 17 de clezemlro de 1994''.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1995. - Antônio Car·
los Magalhães, !'Iesidente - Pedro Simon, Relator - Hnmberto
Lw:eua - Nabor Júnior -Emília Fernandes- Geraldo MeloRonaldo Cmrha LiDia- Sebastião Rocba- Bernardo CabraiRomeuTuma.

PARECER N" 482, DE 1995
Da Comissão de Assuntos Sodais, sobre o Pl'f>.
jeto de Lei da Câmara n• 78, de 1992 (n' 4.286-CIS9,
na Casa de origem), que 'destina o produto da alienação de imóveis da Preridêacla Soda! à r:oDStmçíio,
rd'ormaou insfal-çét>de<:<lllrosoo postos de saúde',
Relator: Senador Carlos Bezerra
De iniciativa do ilu- Depltado Genésio Bemaniino, o
presente projeto de lei objeliva des!mar o produto da alienaçí!o de
imóveis perter>:entes ao paltim8nio do Ministério da Providência e
Assistência Social, ori a órgãos que lhe sejam vinculados, à cons-
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tmção, instalação ru refOD!l& de postos, centros ou hospitais gmús

ele pequeno porte. As localidades a serem beneficiadas seria escolhidas, prefetencialmente, deotre aquelas que Dão disponham de

=

assistonciais xnédjcos.
A proposição prevê, ainda, a doação de área bem localizada
e conservada e que se constitua em teneno sem edificação e sem
destinação. Tal doação ser.í feita ao Poder Público Municipal o ficará condicionada à CODStmção de postos, centros de saúde ru
hospitais gemis de pequeno porteA justificação da matéria destaca que gnmde parte dos municipios brasileiros Dão dispõem de 1liiÍé!3deS de assistência ambolatarial à saúde ou, quando existem, simplesmente não funcionam
011 funciouam em oondições de oXImma pmcariedade, em insiB!ações improvisadas, sem atender aos padroes IIIÍIIimOs e:ógidoo peios 6Igãos de fiscalização saoitária para SOIViços dessa lllliDI'e7:a-

Pmx:ui>a-

Obsetva-se que o autor da proposição tem grande
ção com o selar da Saúde que, sabidamonte, demanda vultooos investimen!Ds públicos,.qlier l"""' a reforma das~~.
quer para a CODStrução de novos postos c centros de saddc.
O projeto de lei em tela merece aplausos no tocante ao mérito, pois represen!a um esforço de captar IOCUI'SOS para uma áiea
de ampla repercussão social como é a saúde- Há, po<ém, alguns inCÓlvenieotes que Dão podemos despiezar na análise da presente
questão- Emhom seja COilStiluciomlelogal a vinrulação de reau-sos oriundos de receitas palrimaniais para uma detenninada fmali-

dade, esse mecanismo tem-se revelado insatisfatório na prática.
Sob a ólica do processo de planejamento das ações governamentais, a vinculação de receitas a determinadas despesas temse IDOStlado pouco eficaz. Daí a teodêocia a abolir esse tipo de
procedimelllO. A própria Constituição Federal veda a vinmlação
de impos!Ds a <Xgãos, fundo ru despesa porque o legislador enrendeo que essa pcltica vinha gerando resultados contrários ao seu
propósito- Ademais, é sabido que a violação do principio orçamentário da não-afetação de receitas difiCUlta a adoção de uma aciooal himu:quização das necessidades colelivas e de uma aâequada
escala de priaicfades na fase de elalxraçiio dos orçamemoo púb!ic=
Outro aspecto que gostarlamos de salientar é que a atua1
Carta Magna criou um orçamento específico para a segmidade social. cootemplaudo as áreas da preV"J.dê!lcia social, saúde e assisJência sociaL Não detemrlnou, contudo, qualquervinrulação de receitas à despesa- Parece-nos, desse modo, que, sé adeJada a proposição em exame, estar-se-ia ccntraria.ndo o principio que norteou a
criação do orçamento especifico para cus_teãr setores tio vitais
para a população brasileiiaHá, ainda, um reparo a fazer com relaçãO à presente matéria- TI3Ia-se da proposla de doação, ao Poder Público Municipal,
de teJ:renos sem edificação, pertencentes à PrevidêDcia Social, para
que ele construa unidades de saúde. Tal imposição, a nosso ver.
fere o princípio da autonomia do-Executivo Federal. a quem compete definir a conveniéncia e a oportunidade da doação, matéria de
cunho eminentemente administzativO- Essa previsão padece, por
conseguinte, do vicio maior de incons!Ít!IcionalidadeEm face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de
Lei da Câmata n• 78, de 1992Sala das Comissóes, 29 de junho de, 1995-- Beui V eras,
Presidente - Carlos Bezerra, Relata: - José Eduardo Dutril Marina Siva- Waldeck Ornelas- Bello Parga- Auffinio Carlos Valadares- José Alves- Lúcio Alcântara - Casi!do Maldaner - Joel de HoDanda - Lucidio Portella - Pedro Simon Ecmon Lobão- Emília Femandes.
·

371

PARECERN°483,DE 1995

Defesa

Da Comissão de Relações Exterio...;, e
Nacional sobre o Projeto de Deéreto Legislativo n°
30, de 1995 (n° 281, de 1993, na Câmara dos Deputados), que • Aprova o texto da Convenção Interameric:ana sobre Pen;onalidade e Capa<idade de Pessoas
Juridicas no Direito Internacional Privado, oanduida
em La P.,. em 24 de maio de 1984 • _
·

Relator: Seuadoc Bernardo Cahl'lll:
De conformidade com o disposto no 3rt- 49, i:àciso I, da
Constituição Federal, o Seuhoc Presideote da República submeteu
à apm;iação do Congresso Nacional, devidamente acompanhado
de exposição de motiv"' do Ministro de Estado das. Relações Extericxes, o texto da Convenção Interamericana sobre Personalidade
e Capacidade de Pessoas Juridicas no Direito Iutemacioual Privado, CODCiuída em La Paz, em 24 de maio de 1984- .
Na verdade, o texto da. presen'te- convenção. elãborada.sob a
égide da OEA, pela CIDIP-ill (La Paz, 1984), visa às pessoas juridicas em geral e tem, com algumas exceções~ o mesmo conteúdo
da convenção elalxr.lda pela CIDIP-II (Montevidéu, 19'19), que,
de maneira espeáflca, tinha em vista apenas os CODflitos de' leis
em :matéria de sociedades mercantis.
Em sua ~va genérica,. o texto de La Paz:
- defme a pessoa juriclica como toda entidade que teoha
existência e respoosabilidad próprias, distinJas das de seus membros ou fundadores e que seja qualificada como pessoa jurídica,
segundo a lei do lugar de sua constituição;
- afuma que seu texto se aplica sem prejlíw de convenções
especificas que teoham por objetivo categorias especiais de pessoas jurldicas (fazendo, po<Ian!o, alusão ao texto que ci!amos da
Convenção Interam.ericana sobre Conflitos de Leis em matéria de
Sociedades Me=nlis);
- faz zeger j>ela lei do lugar de coustituição a existência, a
capacidade. o funcionamento, a dissolução e a fusão das pessoas
jurídicas de caráter privado;
- explica que lei do !ligar de constituição é a do Estado-Parte em que forem cumpridos QS requisitos de forma e de fundo necessários à criação das referidas pessoas;
- reconhece de pleno direito nos demais esJados as pessoas
devidamente constitnídas mm Estado-Parte, o que não exclui a faculdade daqueles de exigir comprovação de que a pessoa jurídica
existe confocme a lei do lugar de sua constituição;

- enfatiza que. em nenhum caso~ a capacidade recoclu':cida
pode ser maior do que a outorgada pela lei do Estado-Parte às pessoas uele constituídas;
- rege pela lei do Estado-Parte, oude se realizam os atos
compreendidos no objeto social das pessoas jurídicas privadas;
- faru!Ja ao Estado-Parte, oude a pessoa jurldica esJabeleoer
sede efetiva de sua administração. o direito de impor os requisitos
estabelecidos em sua legislação;
- pressupõe que qualquer representante da pessoa jurídica
(ru um seu subelituto) poderá responder de pleno diiaito às reclamações e demandas que COiliia ela se ÍDteDtem em razão de seus atos;
- inova ao estabelecer que cada Estado-Parte e demais pessoas jnidicas de direito píblico organizadas de acordo com sua lei
gozaião de peiSOnalidade jmidica privada, de pleno diiaito, e poderão adquirir diiaitos e conttair obrigações no tenitório dos demais Estados-Partes, com as restrições estabelecidas por essa lei e
pelas leis destes últimos. especialmente no que se refere aos atos
jurídicos relativos a direitos reais e sem pre,jlízo de invocar.quando for o caso, imunidade de jurisdição-

ANAIS DO SENADO FEDERAL

372

Agosto de 1995

- admite o reconhecimento de pleno direito em todos os Es- Presidente do CongieSSO Nacional .
tados-Partes, das pessoas jwídicas intemacionais criadas por um Brasília- DF
aootdo imemacioDalenlre Estados-Partes ou por uma J:eSOiução de
Exceleotíssimo Senhor Presidente do CongieSSO Nacional,
organismo intei;Oa.Cional e detem:üna. que elas se regem pelas DOr·
Tendo em vista a Decisãa n• 331/95-TCU- Plenário, de 12
mas do acon:io cu da resolução que as criaram, sem prejuízo de in· do cotrente mês cópia em anexo, eneaminb.o ao Congresso Nacio7
vocar quando for o caso. jmnnidade de jurisdição;
naJ sugestão no seotido de que seja emendado o § s• do art_ 71 da
- enfatiza a ressalva da ordem pública pa13 impedjr que a Consti"'ição Fedetal, de modo a ser atribuida eficácia de título
lei declaJ:ada aplicável pelo texto muJtilatetal seja aplicada no Es- executivo judiciai às decisões condenatórias deste Tribunal, e ·instado-Parte; e
titnida, ademais, a inelegibilidade e a inabilitação pan pralicar
- penuite a foxinulação de reservas desde que se rer:u:am. a atas de natlii'eU. patrimonial do responsável condeDado em débito
mais disposições espe<:lí!CaSou multado, alvitr.mdo-se a seguinte redação:
AD.te o exposto, deduz-se que o presente texto coustituci.cr
"Art.. 71. ----··-·----·-··-~-----na! não tem disposições conflitantes com o DOSSO direito positiVo,
§ 3• As decisões do Tribunal de que resulle impuembota. sob alguns aspectos, desagrade a certos doutrinadores
tação de débiro oo multa letão eficácia de títnlo executimais mciooalistas ou temerosos das pessoas jurldicas estrangeims,
vo judiciai, ficando o respectivo responsável inelegível e
Além disso, a oonvenção analisada é de ser loovada por elainabilitado pata praticar atos. de natureza patrimonial,
borar direito oonvencioDal intemnericano Ielativamente às .pesenquanto Dão comprovar perante aquele 6ry)jo o :ressarsoas jm:ldicas inremaci~ criadas por aootdo ou resolução intercimento do débito e o pagamento da multa."
naciolial
·
;.
·.
.
So=, portallto, pela aprovação integral do texto da ConNa certeza. do apoio de Vossa Excelência a essa iniciativa
venção Intemmeticana Sobre PetSODalidade e Capacidade das Pes- que objetiva uma maior efetividade das 9ecisões deste Tnôtmal de
soas Juiidicas no Direito .Tntemacional Privado, nos temzos do De- Contas. agmdeço .mtecipadarnente.
creto ~gislativo n• 30, de 1995Respeitosamenle,- Marcos Viniâos Vilaça, Presidente.
Sala da Comissão, 3 da ago&o de 1995.- Antônio Carlos
DECISÃO N" 331/95- TCU- PLENÁRIO
Magalhães, Presidente- Bernardo Cabral, Relator- Humberto
1~ Processo n•TC-023.454194-;;
Lucena - Nabor Júnior - Emília Feroandes - Geraldo Melo -

uma"'

2. Classe de Assunto: vn - Encaminhamento de sugestão
Ronaldo Cunha Lima- Romeu Tuma - Pedro Simon - Sebastião Rocha.
de emenda oonstimcional
3- Intereosado: Tribunal de Contas da UDiiio
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expediente lido
4. Entidade: Tribunal de Contas da UDiiio
5- Relator: Ministro Femando Gooçalves
vai à publicaçãoO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os Projetas de De6- Representante do Miiristério Públioo: não atoou
creiO Legislativo n"s 82 a 84, de 1995, lidos anterionnente, tet'ào,
nos tmnos do art- 376, c, do Regimento lntemo, petante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naciooal, o prazo de. cinoo
dias pa13 recebimento de emendas, fmdo o qual a referida Comissão leiá quinze dias, pra:rogáveis por ignal perlodo, pa13 opinar
sobie as proposiçõos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - De aootdo com o
disposto no parágrafo úÍlico do art- 254 do Regimento Intemo. fica
aberto o prazo de 48 boms para interposição de reamo, por um
décimo dos membros do Senado, pata que o Projeto de Lei da Câmata n•78, de 1992 (n• 4.286189, na Casa de origem, lido no Expediente. êontmue soa tr.r.mitação.

O ~R. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência ,._
cebeu, do TnOunal de Contas da UDiiio, o Aviso n• 494/95, de 25
de julho último, encaminhando ao Congresso Nacional sugestão
no seotido de que seja emendado o § 3• do art- 71 da Constituição
Federal, de modo a ser atribulda·•ficácia de litnlo executivo judiciai às decisões condenatórias daquele Tnõunal (Diver.;os n• 96,
de 1995)
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania_
É o seguinte o Diversos recebido:
DIVERSOS N" 96, DE 1995
A VJSO N" 494-GPtrCU

A Sua 13xcelência o SeDh.or
Senador José Samey

7. Unidade Técnica: Não a1Uoo
8- Decisão:'O Tribonal Pleno, diante das r.IZÕes expostas
pelo Relator e com fulcro no arL 19, inciso I, u do Regimento lntemo, decide:
8.1- autorizar a Presiàência a encaminbar ao CongieSSO Nacionai sugestão no sentido de. que seja emendado o § 3" do art. 71
da Constituição Federal, de modo a ser atribqida eficácia de titulo
executivo judiciai às decisões condenatórias deste Tnõunal. e institnída, ademais, a inelegibilidade e a inabilitação pa!3 ptOI.icar
aros de namreu patrimonial. do IeapODSável condenado em débito

ou multado? alvitrando-se a seguinte redação:

·

-

''Art. 71.------·---------§ 3• As decisões do Tribunal de que resolte imputação de débiro ou multa letão eficácia de títnlo executivo judicial, ficando o respectivo IeapODSável ineleg!vei e

inahilitacJo.pan praticar atos de natureza patrimonial,
enquanto não comprovar petante aquele órgão o =arcimento do débito e o pagamento da multa.'~
8.2. fflcaminbar a todas as Lideranças Partidárias na Câma-.
ra dos DePotados e no Senado Federal c6pia da presente Decisão,
bem como do Relatório e Voto que a ftmdamenlam8.3- sugerir à P=idéncia a promoção das gestões que julgar
cooveniente jmto ao Congresso Naciooal. com vistas à concretização desta Decisão; e
8.4- cancelar a chancela de siglioso aposta aos antos9.Atan"/95 -Plenário
10- Data da Sessão: 1217/1995- Exiiaoldinária.
11- Especificação do quorum:
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e merecido enobrecimento do exercício das competências a ele
attfuúdas, não poderia. em absoluto, deixar de perfilhar a opiilião,
coriente entre nossos pares. de que há uma necessidade premente
de instrumentos jn:!dicos hábeis para a dimiuuição do nível de impunidade, infeli?TOO'Dte ainda reinante em nosso País.
Instrumento de suma relevância neste contexto, a eficá.cia
das decisões dos tn"bunais de contas? nos remete, inevitavelmente,
GRUPOI-CLASSEVll-PLENÁRIO
ao pulêmico tema da existência de função juriadicional, ainda que
restrita. atribuida àqueles ótgãos, assunto este com o qual muitas
TC 023-454194-6
vezes nos deparamos.
Natureza: Administrativa
Sem pretender repisar e exaurir matéria tão discutida, trago
Entidade: Tribunal de Contas da União
a este exame a opinião abalizada do ilustre Auditor ap<:lsentado do
Ementa:
Tnõunal de Contas do Distrito Federnl R•imnndo de Menezes
- Decisão n• 747194-Plenário. Exame de proposta V10iia, oo sentido de que o art. 5•, inciso XXXV, da Constituição
de representação, jmto ao Congresso Nacional, oo ~ti Federal, ao dispor que a lei não excluitá da apreciação do Poder
do de que seja emendado o § 3• do art. 71 da Constitui- Judiciário lesão ou ameaça a direito, consagroo, como regra geral,
ção Federal Possibilidade de alribnição de eficácia de ti- o monopólio da função jurisdicional. cujaa exceções, segundo ele,
tulo execu~vo ju<Jicia! às decisões de que.IeSUlte impu- ie consubatanciamnas seguintes bipóteses:
tação de débito on de multa. Inelegibilidade e inabilitaa) a compet&lcia do Senado Fedetal de processar e julgar as
ção do responsável para a piática de atos de ll3lW:eZa pa- 'autoridades emuneradas oo art. 52, incisos I e II. da Constituição
11.1 - Mmistros presentes: Homero dos Santos (na Presidência), Femando Gonçalves (Relator), Adhemar Paladini Gbisi,
Carlos Átila Álvares da Silva, Olavo Drumond, Iram de Almeida
Saraiva, os Ministros-Substilutos Bento José Bugarin e Lincoln
Magalhães da Rocha. ..., Homero dos Santos, na Presidência FernaDdo Gonçalves, Ministro-Relator.

trimonial.

Fedeial nos casos de crime de responsabilidade.

·
b) a competência dos Tnõnnais de Contas de julgar a ''regularidade das contas dos administradores e demais resposáveis por
Trata-se do cumprimento do subitem 8.2 da Decisão n• bens e valores ou aplicação de bens ou fundos públicos ( ). seja
(47/94-Pieoário, que det=Dinou a análise e a fornml•ção de pro- pelo descumprimeD1o de qualquer outro preceito", caso lhes seja
p<:lsta de decisão pleoária, com vistas a apresentar representação imputados débito ou multa.
Arrlmando-se no juízo de doutrinadores de escol, como
junto ao Congresso Nacional, no sentido de que seja emendado o §
3• do art. 71 da Constiluição Federal. para "iDstiluir a inelegibili- ~eabra Fagundes e Victor Nunes Leal, o precitado jurista conclui:
dade e a inabilitação para prnticar atos de natmeza patrimanial do
"(-)as decisões dos Tribunais de Coutas referenadmiDistr.ldor condenado em débito ru nmltado pelo TCU, de
tes a imputação de débito on multa se equiparam. por
modo a compeli-lo a quitar o débito para oomo Eririo, sugerindoforça de mandamento constiblcional, às sentenças conse a seguime nova redação p.m o citado dispositivo oonstiluciooal:
denatórias proferidaa poc jlízo lllOilOCrático ou aos acórdãos dos Tnl>onais Judiciários São tl!nlos judiciais por
. "A.xt. 71. · - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - ·· aasemelhação e SOIVem de base á propositUia do proces§ 3°. As decisões do Tribunal de que Jisul!e imso de execução, ~ndentemeule de quaisquer outras
putação de débito ou de nmlta teião eficácia de titulo
formalidades" (Revista de Informação Legislativa, n°
execotivo. ficando o respectivo responsável inelegível e
106. páss. 103/108).
inabilitado para ptaticar ato de natureza patrimooial, enquanto não ccimproyar perante o Tneu.w o IOSSarcimenSeria de grande valia pata a efetividade das decisões das
to do débito e o pagamento da muita:'
Cones de Contas se esta interpretação do texto constitucional liAs razões que levaram à adoção imperiosã. do referido ares- vosso encontrado alguma ressouáncia no espfrito do legislador orto, proposto com louvável lucidea e ~ senso de oportunidade dinário, o que infelizmente ainda. não .aconteceu.
Se porven.tma alguma na:ma ordinária tivesse reconhecido,
pelo eminente Ministro Carlos Átila Á!van;s ·da Silva, Relato< naem relação às sentenças dos órgãos jurisdicionais, a similimde das
quele feito. consis~ em sUma. na constatada e lamentável imdecisões condenatórias dos Tnõnnais de Contas, atnruindo-Ihes
punidade que compromete a efetividade dos resUltados do II3balho
eficácia
de titulo executivo )ldicial. as matérias passíveis de serem
fiscalizador desta Corte, fato este derivado da iDsufic~ncia dos
objetQ de defesa, por meio de embargos do devedor, seriam muito
preceitos nox:mativos vigentes na Lei Maior e na legislação procesmais restritas. lllOIIÚellte ap6s a alteiação tr.lzida pela Lei n•
sual pátria.
8.953/94 ao c:apot do arL 741 do Código de Prooesso Civil, por melo
da qual tomou-se explícito, na nova redação dada. que o rol de defePor ocasião do julgamento, o douto l'rocuiador-Geial, em saspoasíveisé ~~i~· .~~em nnmerus dausus.
exercício, ap6s loovar a iniciativa de trazer à baila tão relevame
tema, aventou a possibilidade de dar um amho de maior incisiviNo entanto, o atual art. 585 do CPC. após emmerar de fordade à peopusta de emenda, dando-se caráter judicial ao 6tulo executivo, posto quey caso tal sugestão viesse a lograr acolhida,. os ma exemplificativa os títulos executivos extrajldiciais9 no inciso
permite a inclusão, naquele rol, de ''todos os demais títulos"
embazgps de devedor porventUia Ojl9Stos sedam restritos.
aos quais a lei aa.il::uir força executiva, sob a forma de disposição
E o Relatório.
·
expressa.
Voto
Não obstante alguns doutrinadores entenderem que. da exe.
gese do referido permissivo, resulta que ~ expressão 11todos os (le..
Sendo de amplo COJJhecimeD!o que há muito pugno por uma mais títulos" se refere, indiferentemente. aos de natureza judicial
maior efetividade das decisões deste Tribunal, e pelo conseqüente ou extrajudicial, (verbi gratia, José da Silva Pacheco? in ~elo-

Rdatório

vn.
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pédia Saraiva de Direito, tomo 37, pág. 393), a posição mais consentânea é a que advoga que o art. 5S4 do"""""' diploma, ao dis-

criminar os diversos títulos judiciais? o fez de maneira taxativa~
não permitindo interpretações extensivas eanal6gicas. No entanto,
de acordo com este entendimento, nada obsta. que qualquer lei ordinária confli'a a uma oulla senten~ diverna das relacionadas naquele dispositivo, a eficácia de título executivo judicial.
Deste modo, face à inexistência de uma norma,. de mesma
hieruquia, que conceda efiCácia de titulo executivo judicial às decisões condenatórias dos Tribunais de Contas, e i impossibilidade
de fazê-lo pela via iDteip<etativa, teSta apenas a subsunção de tais
decisões na hipótese do inciso VII do art. 585, incluindo-as no rol
dos títulos executivos estraju:diciais. Tal situação traz como corolãrio a desamtZOaàa insezção daqueles arestos na vala comum das
notas promissórias, contratos de hipoteca, duplicatas. etc.. e a incompatlvel faculdade de o executado alegar, em emboxgos, quaisquer outias matérias já discutidas no processo que deu origem ao
aresto. embargado, o que. obviamente conlnlria o caJá!er definitivo
das decisões das CorteS de Comas.
.
Certamente isto não pode e nem deve continuar. Os casos
dé COIIUpção, malve=ção de Wnheiro público e fi:andes que, na
gr.mde maioria dos casos, resultam em flagtmte e odiosa impqnidade, têm sido alvo da czes<:ellte imolerâticia por porte da sociedade brasileira, peudor este demonstmdo em fatos recentes de nossa
História, ciue apontam para a uma maior conscientiza.çio de seus
legítimos representantes para a criação de instrumentos mais eficazes de prevenção, controle e repm;são destas condutas.
Ademais, o inegivel fato de que ji existe, na doutrina e na
jurisprudéncia dos órgãos do Pocler Jndicilrio, o reconhecimento
da função jurisdicional especial dos Tribunais de Contas, e o atua1
sucessO do processo de reforma CODStitucional. ora em curso no
Congresso Naciona.I. dão-me o alento necessáiio pua crer mtma
=oável chance de logrumos a sensibilização dos iJJlstres parlamentares para as necesskias mudanças oo § 3" do art. 71 da Carta
Magna, consistentes na atribuição de ef!Cácia de Ubllo executivo
judicial às decisões deste Tribunal, e na imputação de inelegibilidade e inabilitação par.o a pritica de aios de Datuteza pattimonial.
Isto posto, Voto no sentido de que Tribunal adote a Decisão
que ora submeto à deliberação deste Ple<>lrio.
TCU, Sala das Sessões, 12 de julho de .1995. Fernando
Gonçalves, ~Relator.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Háotadores inscritos.
Concedo a palavta ao Senador Freius Neto.
S. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu prommciamento.
O SR. FREITAS NETO (PFL-PL Pronnncia o segnime
discurso.) - s~ Presiden~e, Sr's e Sts. Senadotes, teDho abonlado
com freqüência nesta tribuna nma questio que me preocupa intensameme: o problema xepre:sentado pela grande cpJantidade de obms
paialisadas era todo o País, especiab:n<onte DO Notdesle. Mootrnmos
aqui o elevado número de obras eyjc;tentes DeStas condições DO Pim:ó. e
o desperoício de recur.;os represenlados por esse descaso.
Hoje, porém, gostaria de abordar nma situação ainda mais
cbocanle. Trata-se de uma ob<a concluída e pronta para funcionar:
a Escola Técei<:a Federal de Floriano, construída deDlro dos mais
elevados padrões de qualidade e pooparada para propo<cionar educação de alto mvel a pelo menos 4.200 '""""'· Embora iiwigmada

fcxmalmentebá.umano, no dia 16 de agosto de 1994. a escola não·
pode ainda funcionar como deveria ape!lll< por falta de pessoal
té<:Dioo de que necessita.
O quadro é até irôoico não fosse triste.
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Florimo constitui-se em uma das mais importantes cidades
do Piauí, nm pólo econômico e cultural de peso. Conta com um
campus da Universidade Estadual do Piauí, criado e instalado dnnmte o meu. govemo. Conta a:inda com CUI."55S da Universidade Federal do Piaui. Dispõe, portanto, de todas as condições para que lá
funcione uma escola técnica de alto niveL
O Govemo Fedem! reconheceu esta situação ao deleri!linar,
em 1988, a construção da escola, quando era MlDis1ro da Educação o Senador Hugo Napoleão, no Governo do Presidente José
Samey. Problemas diversos retardaratu as obtas. aumentando a expectativa. criada. t.amo entre a javentnde da região qua:cto entte o
empresariado, sempt< necessitado de mão-de-obra qualificada.
Essa sin:iação estendeu-se até que o Ministro MuriiiÓ Hingel decidiu conclnir a escola e, em 16 de agosto do ano passado, enfJJD, o
prédio foi inangurado, criando-se formalmente a Uoidade de Ensino Descentzalizada de Floriano, UNED, vinculada à Escola Técnica Fedeml do Piauí que atenderá não s6 a população de Floriano,
mas também a de segurunente mais de trinta outros Municipios,
tanto do Piauí quanto do vizinho Maranhão.
Todas as salas de anla estão pront.a!S' para funcionar. A gr.m.de maioria dos equipamentos foi Comprada. Há nela até uma sala
de microcomputadores que, embora destinados prioritariamente ao
ensino, poderão servir também para a ~o de serviços à comnnjdade S6 que ainda não pôde ministrar OS cursos técnicos que
constituirão sua principal função.

Desde a inanguillÇio, a Uned tem apenas nma diretota, um
cEretor administrativo, uma assistente e dois professores substibltos- Contiatcu-se nma empresa de prestação de serviços para que
se garantisse limpeza e jardinagem. No entanto, Dão dispõe até
agom dos quadros docentes que lhe permifuão exercer sna missão.
Um concurso para todas as categorias técnico-administrativas realizou-se entre dezembro de 1994 e janeiro de 1995. O Decreto n• 1.368, de '12 de janeiro, impediu porém que se· fizesse a
nomeaç!io dos aprovados. Em decorrência desse mesmo decreto,
sequer se realizou o COllCU1SO público jli. previsto para professores
das disciplinas que co~o o primeiro ano técnico.

A frustração da co.n:nmidade acentuou-se. Tentando atender
às justas aspirapões da popnlação, a Uned funcionou, no segnndo semesne de 1994, com o =pró-técnico para a1nnos da s• série,
candidatos naturais aos cw:sos a serem ofmcidos em 1995- Os
ah:m.os concluíram a série e1Joje aguaztla.m ansiosos a matrlcula
para o 1o ano técnico.
Prepararam-se para isso, e a comunidade aaedita fumemente que o Govemo que CODStruiu a escola lhe dará condições
para funciooar como deveria,. propotcionando o que se convencionou chamar de ensine de Primeiro Mundo. trao foi o que aconteceu até agora.
A Diretcxa-Ger:al da Escola Técei<:a Feder.tl do Pianí, Rita
Martins de Cissia, e a Diretora da Uned de Floriano, Maria de Jesus Silva Santana, oficiaram ao Ministro da Educação, Prof. Paulo
Renato de Souza. mostiando a gtavidade do caso. Cano vim:ls,
trata-se de uma instimição de ensino virtualmeDk paralisada por
nma questão buroctática capaz de annlar pesado investimento. snpetior a R$S bilhões, feito a panir dos impostos pagos per todos
os br.lsileiros.
Por irouia? não é um problema dificil de resolver. Prevendo
funcionar em 1995 com os CUISOS de Eletromecinica, Edifu:ações
e Ptó-Téccioo, necessita apenas de dezoito professores. Deles, treze respooderio conjuntamente a dois cutSOS nas disciplinas de
Português, História. FJlosofia, F'"JSica, Química, Matemática, Edu-
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cação rJSica e Desenho msico. OUtros três trabalhatio na área
profissionalizante dois pua o curso de Eletromecânica e um para
o CUISO de Edificações. Esse quadro se completaria com o pessoal
téccico-adminiso já aprovado em ooncurso público.
Uma questio adicional refere-se à Escola Técnica Fedem!
do Piauí. Como praticamente todas as instituições de ensino vincu·
ladas à Unilio, a escola viu-se atingida de f = dora pelos pedi·
dos de aposentadoria que se vêm ammnlamlo nos últimos meses.
Há gcmde la=a no C<liJlO docente, que obviamente prejudica o
ensino. Para preencbê·Ia. uma vez mais encoo.tram-se óbices no
Deaeto n• 1.368.
·
O Sr. Edlson Lobão- Pemúle-me V. Ex' um aparte?
O SR. FREITAS NETO - Com muito prazer, nobre Senador Edism Lobão.
O Sr. Edlson Lobão- Traz V. Ex', Senador Freitas Neto,
ao Se!llldo Fedeml uma inf=ção e um apelo. A infotmaçio de
que está <X>DStnúda na Cidade de Florimo uma gcmde escola técnica, um p<6dio de ptOJMçiles bastante alentadas, um belo piédio,
que aliás couheço, e o fato :de que, a despeito de esia constiUção
ter mstado cerca de R$ 5 milhões, até o momento não foi lripulada
devidamente pelo coq>0 dooente e por aquilo que constitui o objetivo da escola técnica, que são os estudantes. N""ao tenho dúvida de
qu_e ·~ escola presta.Iá relevantes serviços ao povo do Piaui e
também aos meus cont=ilneos do Maranhão. Eu piÓpiiO. quando
ainda muito jovem. momva em Barão de <m.jau, do outro lado do
Floriano, sepazado apenas pelo Rio Pamalba, e estudei em FI<Xiano dorante nmitos anos. Portanto, essa escola tem p= mim, pessoalmente, até um sentido sentimental. Junto, portanto, o meu apelo ao de V. Ex' ao Ministro da Educação, no sentido de que com-

o

plete as providências, colocando em funcionamento essa escola,
que será de gtllllde valia pail1 todo o sul do Piaui e também pail1
toda aquela região do Maranhão. Não tenho dúvida de que conterrâneos meus, tanto de Baião de Grajaú, quanto de São Francisco,
como de Pastos Bcms, de São João dos Patos, de Mirador, de Colinas, de Sucupira. vitio todos estudar em Aoriano. nessa escola belíssima qoe ali se plantou e que está destinada a servir ao povo do
Maranhão e do Piauí. Muito obrigado a V. Ex~
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pesquisa que é a Unicamp, o Ministro Paulo Renato de Souza certamente se sensibilizani pail1 o problema vivido pela Uned de Flo-

rimo. Do ponto de vista. admjnjstrativo, trata-se de um investimento até agcn frustrado, de um despexdicio criado por um dispositivo legal disculivel. Do ponto de vistA econômico e social, a questio é ainda mais grave.
A Associação Coii:Ielcial do Sul do Piauí. entidade que representa o empresariado Dilo s6 de Floriano, mas de dezenas de liii·
nicipios, dirigiu ao Senado um apelo que é o de toda a regiio. "A
pricxidade pail1 a educação é premente, pois sabemos que ela truá
ccmo conseqUência imediata o desenvolvimento econômico e social da CODBJnidade", advertem o JXOSidente da Associação, ~
Alem Júnior, e o Seaetário da entidade, J..auro Antonio Crooembel'g.

Exse alerta IIaduz o sentimento da populaçiio local A eleva·
da procura dos
da Uned mostra a expectativa que se criou.
A popliaçllo sabe que é por essa via que se consegujrá qualif!C31" a
juventude, que se elevam o nivel de'prodaçiio, que se estinmlará ii
economia regional, que se óbtetá enfim a melhoria do padtão de
vida. Atingir esses óbjetivos não constitui aspiração apenas de
Floriano e dos municípios de sunegião s6cio-«onl>mica, mas de
todo o Nordeste e, na vetdade, de toda a população brasileir.!.
Muito obrigado.

=

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conoedo a }lalavm ao nobre SenadorEduazdoSuplicy. (Pausa.)
Conoedo a pa!avm ao nobre Senador Luiz Alberto de Oliveira. (Pausa.)
Conoedo a pa!avm ao nobre Senador Sebastião Rocha. S.
Ex' dispõe de 20 ntinutos pail1 o seu discw:so.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Prommcia o seguinte dis<:mso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI's e
SIS. Senadores, h~e, pela manhã, na reunião da Comissão de
Constiruição~ JustiÇa e Cidadania do Semdo, tivemos a apresentação e aleitum do pareoer do nobre Senador Rooaldo Omha Lima
sóbre a emenda do Governç que flexibiliza o monop6lio do petróleo. E a discussão que poderia se dar em tomo do pareoer do RelaO SR. FREITAS NETO - Agradeço o aparte do Senador tor, na verdade, foi transferida p= a carta que o Presidell1e FerEdison Lobão, mais do que oportuno, eis que S. Ex' governou o nando Henrique Catdoso enviai a esta Casa, ao Presidente do •
Estado do Maranhão e representa-o hesta ·Casa. Eu me teferi aqui Congresso Nacional, Senador José Samey, colllp<OIIldelldose que
exatamente a essa escoJa técnica federal, que scrviní a vários mt,J.~ na regulamentação da emenda fossem atendidas as reivindicações,
Irlclpios daquela tegiiio do Piauí e também do Estado do Mmmhiio, em geral. daqueles que defendem maiores direitos pail1 a Petrobiás
e do próprio Relator, que pretendia, já no seu parecer, assegurar
que temem Floriano uma espécie de pólodjnimiro de neg6cios.
O que ccmsidt:ro in»stfficado, Senador Edison Lobão, é que que a Petrobrás não fosse privatizada e que pudesse contil:mar ex·
o investimento esti feitO:E- diferente, iDcluSive, daquele outro pro- piorando as bacias sedimentares que hoje explora.
blema com o qual também convivemos, o Maxanhão, o Piauí. o
A polêmica, portanto, girou em tomo desta carta do PresiNordeste, e vários Estados do Brasil, de obras que estão inicia~ dente da República a respeito do assunto. A carta recebeu vários
das, paralisadas, e que representam, a meu ver, falta de objeti~ adjetivos: singela, simples, inconsistente, e foi considerada até.
vidade do Poder Público. Na própria área do Ministério da por alguns. como o eminente Senador Esperidião Amin. como
Educação, temos um hospital pniversitá.rio em TeresiDa, para interferência do Poder Executivo no Poder Legislativo. E não
cuja conclusão ainda faltam recursos substanciais, cerca de sabemos se há precedente na história política do Pals de uma meR$15 milhões. Mas há um pedido do "'itor da Universidade Fe- dida de tal natureza adotada por algum dós Presidentes da Repúdeta! do Piaui de apenas R$3,9 milhões, com os quais ele pode- blica.
rá iniciar o funcionamento de parte do hospital. com atendÍDleD.to
em várias clin.icas.
O Senador Pedro Simon defende, ioclusive citando que
Entendo que o Govemo tem que ser racional nesse tipo de quando foi Governador do Rio Grande do SUl tomou medida sedecisão administrativa. Com reduzido núJJJeto de professores e al- melhante. Mas a vexdade é que a carta em si expressa. entre autias
guns funcioomos administrativos, repito, essa esrola técnica fode- coisas, um pensamento dúbio do Presidente da República. O Presiral podetá funcionar, sendo de gtllllde utilidade p= o sul do dente se compromete, sim, ao encaminhar a lei de regulamentação
ou de regulação da emenda constilliciooal, a garantir que a PetroPiauí, e pail1 toda aquela região do Piauí e do Mar.mbiio.
Professor mriver.;:itário altamente qualificado e atfminjstrn- bcis não selá privatizada. O Presidente se compromete também,
dor bem sucedido, ex-reitor dessa excelente instillli.ção de ensino e incisivamente, a manter, a propor, no projeto de lei que será envia-
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do ao Congn:sso, que a Petrobrás continue expkmmdo as bacias
sedimenlares que hoje explora.
Mas o Prtsidente da República deixa uma dúvida no pamgmfo final de sua co=spondência, quando coloca ''havendo fórmula regimental", ou seja, havendo fot'Dia regimeoml • e essa é a
primejra dúvida. O Presideme Dão tem certeza se regimentalmente
é possível, caso a emenda constituciooal defma que a xegulação
será por lei ordinária, e o P:resideD1e decida encamjnbar a esta
C.S. uma lei complementar - que é o ten:eiro ponto de compromisso do Presidente da República-, o pnSprio Presidente tem dú. vida se podetá fazê-lo. Afuma Soa Excelê.ocia na =ta que, bavende fct'IIIa regimental, assim o fari. Se não hruver forma regimental, portanto, o i'lesidente não poderá fazê-lo.
E o Presidente ainda expressa. na carta que, havendo forma
tegimeDlal, entende por bem que a regolaçio se de por uma medida que exija quorum qualificado, oo seja, por lei complemeotar.

O Presidente nem defme com convicçio que pmende, que deseja,
de fato, encaminhar a ~ Casa um projeto de lei complementar
para i'eguiar a matéria.
;
•
Essa é uma dúvida expressa na ron-espondôncia do Presidente que nos deixa um pouco ansiosos, 110 sentido de saber ~
defnlltivamente, aprovada a emenda na fOJma como está proposta,
o .Prtsidente vai ter condições, primeiro, do ponto de vista legal,
reginieDlal, de enC!!mmbar a esta Casa um projeto de lei compJe..
mentar ao invés de um projeto de lei ocdinátia. E Sua Excelência
diz que acha que vai fazer assim, mas não define, COilCl<lamente,
na carta. Em cima dessa dúvida quero estender um ponco mail; os

meus questioname:ctos.
0 Sr. Jefferson Péres- Pemúte-me V. Ex' um aparte?
OSr.RamezTebet-Pennite-meV.Ex'umaparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA. Tenho o pmzer de conceder, primeiro, o aparte ao nobre Senador Jefferson Pétes e, poo!brioimente, ao Senador Ramez Tcbet..
0 Sr. Jelferson Pén:s - I1ustte Senador Sebastiio Rocha,
eu estava na :reuDião da Comissão de Coostituiçio, Justiça e Cidadania e, a meu ver, não há dubiedade alguma, permita-me discordar de V. Ex•. Se a emenda, que veio da C§mam, não for alterada,
para estabelecer expressamente que a regulação será feita por lei
CQDlplementar9 ela será feita, obviamente- e não há outta maneira
-. fatalmente. pcc lei ordinária. e Zlizlguém vai poder alterar isso. O
que o Presidente disse foi que se o Regimento de Senado permitir
que, mesmo :oo- siJ2ncio da Constituição, seja xegulada por lei
complementar, teria a sua anuência. Simplesmente, na minha opinião, isso não vai ser possíveL OU se insere _aqui, por emenda, na
PEC, que será feita por lei complementar, ou, se nio, na omissão,
no silêncio da Constituição, teri de ser feita por lei oxdinária. Parece-me que é isso, não sei qual a opiniãodoSenadorRamezTebeL
O Sr.Ramez Tebet- Pennill>-mo V. Ex'umaparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- OUvirei V. Ex', Senador
Ramez Tebet. Depois farei um comentário a =peílo da posição
defendida pelo Senador JefferoonPéres.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Sebastião Rocha, faço parte
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, a exemplo do
Senador Jeffezsan Péres, Já estive hoje pela Illailbi e li atemamente
a carta de Presidente da República. No meu entendimento, a mil>siva do Presidente da Repu"bbica causou aig1l!m sm:presa, talvez,
pelo innsilado da questiio. Mas, na vezdade, teme< de rec<mb=r
que não hã nenhuma interfe<tncia na competência do Poder Legislativo. e não há mzio pua isso. No sistema presidencialista. no xegime democr.itico em que vivemos, a competência para apresenta"
ção. a COID.petência legislativa, a competência eoilstitncioDal ou de
legislação ordinária, diz tespeito mail; ao Legislativo, mas também
pode ser de iniciativa do i'lesidente da República, como os casos
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das emendas coustitucionais que o Calglesso Nacional está apresentando. No meu entoncfimen!o, a carta do Ptesidente da Rep<lblicaé uma carta compromisso. Sua Exceléncia não deixa dúvida de
que, primeiro, vai enviar a esta Casa um projeto de lei evitando
que a J?etrobiás seja privatizada. Segundo, ela não fala em lei complementar. mas em quomm qualificado; em outras pa.Ia.vms, Sua
Excelência se wmpwmetc a enviar o projeto de regulamentação
por meio de lei complementar. Terceiro, ~um compromisso ta,m...
bém de, nessa lei, que exigili quorum qualificado, preservar a
área, a bacia de atWIÇão da_.,. estatal Petroh'ás.Isso, no miDimo, é um gesto de grandeza do Ptesidente da República, longe
de pensarmos em i.nterpretar essa carta como uma interl'er&cia na
canpethcia do Poder Legislalivo. Se foanos cmsidenr assim,
vamos te:r que admitir que as emendas constitucionais oritmdas do
Poder Executivo, p<ll' si, já represeDtaiam uma interl'mncia, o que,
positivamente, é um absunlo. Queria deixar claro que o que senti e
pude obsetvar na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
são esses pontos. Primei:ro, a cana não deixa nada em dóvida; o
Ptesideote ISSilllle O C<lDlpi'Oil1ÍSS de que a xegnJamentaçlio será
feita por meio de lei que exija quorum qualificado e que essa vai
pxeseiVar também esses três pontos :fimdamentais. Mas o que mo-tivou o Ptesideote da República a enviar a carta? Sua Excelência
também deixou a sua inteDçio clata. Foi pro<UI3do pelo Relator e
pelo L!dec do PMDB, Senador Jader Baroalho, que lhe exp>seram
a izujuietação. E, pan evitar essa inquietação, Sua Excelê.ncia se
compromete a enviar o projeto de lei. Exse é um gesto até de grandeza do Presidente da República, que quer deixar claro o seu panto de vista a todo o Congresso Nacional e a tcxla a Nação lxasilei,ra. A~ a considexação de V. Ex", Senador Sebastiio Rocha.
O SR. SEBAS'I1ÂO ROCHA- Senador Ramez Tebet,
agmleço o aparte de V. Ex'.
No meu emeudimento, houve um gesto de grandeza do Ptesidente de até teeonheccr que os clamores da sociedade boje encaminbam nessa~. no sentido de impedir a privatização da Petrolxás e de preservar as áreas de expkmlção da empresa.
'Mas hã uma diferença desse gesto deg:cmdezaparaaeficácia da missiva que o Presi,Oente enviou a esta Casa.. O que estamos
discutindo é a efJ.Cãcia, se a carta do Presidente vai ter eflCácia cu
não. Essa dúvida foi boje JcWantada Por: vários Senadores na Comissão de Constituiçio. Justiça e Gdadanja
Continuo entendendo, Senador Ramez Tebet, que o Presidente deixa uma grande dúvida no último parágmfo da carta. Refiro-me ao item lei compiem<ntar. Quanto à p<eServação das bacias
e ao impedimento à privlllÍ2liÇiO, entendo que não há dúvida alguma da intenção do I'Rsidente da Rep<lblica.
Porém. quanto à lei complementar, o P:resideme, primeiro,
s6 vai enviar o projeto de lei complementar se o Regimento da
C.S. pettnitir. Portanto, já existe uma dúvida. O Senador Jeffetson
Pétes colocoo muito bem que, 110 seu entendimento, isso é impossível. Pela inteq><e<ação de Senador: Jeffezsan Pétes e de vários
ootros Senadores desta Casa - com alguns dos quais conversei
hoje • isso não seria possíveL A Constituição prevendo que a xegnJação se daria po< uma lei - subentendida como lei ordinária ., o
Ptesidente, por mail; boa-vootade que tivesse, não poderia encaminhar a esta C.S. um projeto de lei complementar que tivesse a eficácia de lei complementar.
Por exemplo, dizia-me hoje o SenadorRobetto Requião: no
futuro, mesmo sendo enviada a esta C.S. e até aprovada uma lei
complementar regulando a emenda,. o artigo que faria parte da
Constituição, quem nos ganmte que, ao se propor a alteração dessa
lei complementar, ela não deveria ser feita por uma nova lei complementar? Quem nos garnnte que, no futuro, essa lei complementar aprovada agora não poderia se< alterada po< uma lei ordinária,
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já que o texto coostitucional não exige o quomm qualificado para

a regulamentação da matéria?
Então, essa parte quanto à lei complementar deixa uma gla·
ve dúvida em todos nós, a Dão ser que Illciocinemos do âDgulo do
Seoador JeffetSOD Pétes de que não há dúvida pmque é impossível
maDdar a lei complemelltar. A dúvida pode sec tiiada se o Presidente da República.. por mais boa. vontade que~ encaminhara
esta Casa, por fmr> legal, por força ttgimcntal um projeto de lei
oxdinária; al, sim, admito que possam ser tiradas as dúvidas.
O Sr. Edison Lobão- PemlÍla-me V. Ex" um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. Ex" rom muito

prazer.
O Sr. Edison Lobio - Nobtt Senador Sebastillo Rooba,
confesso que não pe=bo neDiruma importllncia fundamental nesta questão de ser lei OldDlária ou lei complemeDtar. As demais
emendas já vetadas neste plenário exigimm apenas lei 9[Ciinária.
Por que essa da Petrobrás, espeoificamente, haveria de exigir lei
complementar? Quando relatei a emenda do gás nmalizado., estava
pronto a aoeitar a emenda apresentada pela Senadora :fllnia Marise,
que propmha lei complementar. Não lenho nada conlm a lei oomplementar, apenas relaidarlam.os a votação da emenda e isso não é
o fundamen!al. O impa:tame é o que está agoia na proposta do
Govemo, aprovada pela
e aceita pelo Relator, e sob examé da (bmjssão Coostiluição, Justiça e Cidadania. Esse é o fundameDiaL Agora, se deva ser lei'oomplementar ou <r<linma, não é de
gmnde impottância. Parece-me que o Senador da Amazônia tem
toda mzão. Uma vez aprovada no Senado a emenda, segundo a
proposta do Senador Ronaldo Omba Lima, o que <>e:omrá é que
vamos regular essa emenda constitucional por lei adinária. O que
ficou foi a boa iDtenção do Pttsidenle da República. sincera, de
que, se fosse passivei. faria por lei complementar.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Senador Edison Lobão,
agladeço o sen aparte e também a sua sinceridade, pela liderança
de que dispõe nesta Casa. ao admitir a impossibilidade do Pttsidente da República enrnnrinhar um pmjeto de lei complementar,
por mais boa vontade que tenha.
A diferença, para nós. é muito importante, SenadorEdison
Lobão, p<mjlle sempre defendemos o debate, a disaJssão ampla, a
participação dos seglllentos na discussão desses assuntos.
A lei complementar, pelo qu_orum quaüfirndo que exige,
favorece essa negociação deútro do Parlamentõ. porqoe exige o
comprometimento de um maior mimero de S~dores ou Depu·
lados Federais, dependendo da Casa onde é votada a matiria.

·camam

Dessa forma. favorece e praticamente obriga a uma negociação,
indo ao encontro daquilo que está sendo .cOlocado e defendido
por lideranças da oposição no Congresso Nacional. como o Deputado Miro Teixeiia, do PDT, que defendem essa participação
nos debates das reformas oo de outras
importantes para
o País.
Isso não tem sido bem aoeilo por lideranças governistas, in-

-tas

clusive do PFL, que tim refutado essa idéia da participação da

oposição, desde o começo, nos debales, inolu&ive da elabornção
das propostas, para que se lente obegar o mais próximo possivel de

um coosenso.
Essa é a importância e a grande diferença, para nós, da lei
complementar e da lei Oidinária. Há uma emenda. inclusive. da
Senadom Jllnia Marise, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que propõe a lei complementar. Observo que alguns Se-

nadores mudaram de opiiriio com Idação a essa matéria. ao )ligamento que frzeram nas cutras emendas, incfusive o pOOprio Relator'
da Emenda das Teleoomunicações que admitiu, boje, na reunião
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania de que, se houver mecanismo regimental,. ele vai aprese.utar uma emenda pro-
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pondo, também, que a PEC das Teleccmnnjcações seja reguiada
por lei cpmplementar.
O Sr. Elcio Alvares - Nobre Senador Sebastião Rooba, eu
gostaria, se V. Ex" me permitisse, como Líder do Governo, de aduzir um pequeno comentário ao seta prommciameDto.
A Sr' Júnia Mari.se- Pemlite V. Ex" um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo soar a campainha.) - Nobz< Senador, a Pttsidéncia adverte V. Ex" de que o
seu tempú está esgotado. Vamos prmrogá-lo por dois minutos pa!ll
que conclua o seu ~ciamento.
'-0 SR. SEBAsTIÃO ROCHA - Ouço, com prazer, o aparte do. nobre Senador Elcio Alv=s. Goslaria também, se assim me
permitisse o nobre Pttsidente, de ouvir o aporte da nobre Senadaa
Júnia Marise, que é a autom da emenda que propõe lei COIUJ'>!ementar.
Ouço o aparle do nobtt Senador E!cio Alvares.
O Sr. Eldo Alvares- Nobn: Senador Sebastião Rocha, inicialmente., quero faz« uma colocação de muita comptee:usão, m..
clusive a respeilo do seu posicionamento e de todos aqueles que
têm, de m.aneim geral, acompanhado a li:oha que V. Ex• está defendendo Mas é do meu dever- e, inolusive, tmticipei ativamente
dessas negociações - destarnr a atuação indormida do Senador Ronaldo Cunha Lima. O gesto do Pttsidente da República; acima de
tudo, reflete uma homenagem ao Congresso e, principalmenJo, à
postDia do Senador Ronaldo CUnha Lima. Mas na essência do debate, seja lei ooiinária ou lei complementar, há, acima de tudo, a
idoneidade desta Casa. Não importa o número de votos. importa,
isso sim. a respousabilidad de cada um ao votar. Uma lei ordinária é tão importanJo e tão respousável quanto uma lei complemen.!ai· E, no caso, há uma linha que o Govemo desde o primeiro momemo traçou, porque já há uma trilha, dentro deste Congresso, dizendo que as coisas são regulamentadas per lei ordinária. E no
caso da Petrobrás, faço questão de dizer, a posição do Senador Ronaldo Cunha Lima determinoo essa carta, que oonsidero uma homenagem ao Congresso Nacional, endereçada ao Senado< José
Sarney. Mas alguma coisa que está aü dentro também já está no
JliÓpriO dispositivo. A Lei n• 2.004, se não me engano no seu art.
II, diz clar.uneDle que ~ Petrobrá:; não pode ser privatizada. E o
Senhor Presidenle Femaodo Henrique me afumou com ênfase que
todos os pontos levantados pelo Senador Ronaldo Cunha Lima
erun os pontos de vista do Govemo. E foi mais além, ena virtude •
da flexibilização do monopólio, nós vamos ter uma Petrolxás cada
vez mais prestigiada pelo Governo, JlOI'IUe é necessário que essa
empresa, que tem uma longa história na parte do petróleo, teoba o
apoio necessário pa!ll oompetir com outras empresas tão poderosas
que possam vir a se instalar no Brasil. Então, o que é importante
frisar é que nós estamos aqui com uma tese. a tese é a emenda por inteiro.. A questão da filigrana é de somenos· impor·
tância. Mas este registro que estou fazendo agora, durante o
qual aproveito para homenageá-lo. Senador Sebastião Rocha.
o Senador Ramez Tebet deverá falar em nome da Liderança do
Govemo. ·• objetiva deixar claro que nós. Senadores, Deputados. nio importa o número de quem está votando, se são dez ou
vinte. temos a mesma responsabilidade. tanto na lei ordinária
quanto na lei complementar. E não acredito que nenhum Parlamentar, por interesse malsão, vá votar de uma maneira que
atente contra os interesses do País.. Então. essa questão é irrelevante. Importa é que haja o dispositivo legal. E. no momento
em que o Senhor Presidente Fernando Henrique abre esse diálogo dessa maneira, nós s6 temos a louvar. porque tanto o Governo quanto o Presidente Fernando Hemique e o Congresso
Nacional saem engrandecidos dessa maneira de diálogo que foi
instalada, principalmente com um Partido que é fundamental
para a democracia, o PMDB.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presi<lenle, em função ·
No Ministério da Saúde, órgão eocanegado de exea>tar as
do tempo esgotado, peço a compreeosão da Seoadorn Júnia Marlse ações de saneamento básico, a Ftmdação Nacional de Saúde- FNS
e do eminente Seoador Roberto Requião no sentido de não ser - dispõe, no OIÇ!IJil01lto de 1995, de escassos R599 milhões, cu
passivei conoeder o aparte. E queria aJ?ODliS ler a pane final dacar- seja, apems 0,7% dos IeCUlliOS destinados àquele óxgão, que sola que o l'!esidente da República manda a esta Casa som a quesmam pooco mais de R$13 bilhões. Nmguém precisa coohec« a
tão da lei COO!plementar, quando diz:
matéria p:ua peroebe!: que, com esses re<:lJ1WS, a situação de sa''EscW<ço, outrossim, que havendo f6mlula regimental, pa- neamento básico do Brasil conlinuatá como antes, on seja, nma
tece-me que a lei de regolamen:tação deva ser aprovada em vota· verdadeira tragédia.
ção qualificada oo por lei complementar."
Olama a atenção o fato de que o a:çamemo ta.al da FnndaAo CODC!uir, quero &J?OD'IS deixar um apelo ao Rell!tor Ro- ção Nacional de Saúde p:ua o corrente exercício é de apenas 12%
naldo Omha Lima, no sentido de fazer reahnente urna rellexão do ta.al das verbas do próprio Ministério da Salíde. O , ...._..to
prolimda; se vale a pena trocar a consistência, a segurança que o básico deixou de ser pDoridade. Na ootra poot.o. contudo, o messen parecer coloca p:ua a Nação, a respeito de manter a Petrobiás mo llfinistério vai investir hoje coro> de R$9 bilhões em recupemc:omo uma empxesa pública e peservar as bacias sedjmen"""" que ção da saúde em hospitais privados. fdanttópicos e públicos. O
hoje explo!a, ou trocar por um série de dúvidas que estio eXI""S- Govemo deverá gustar 9.000% amais em recupenaçiio da saúde do
sas nessa cmrespondéncia que foi enviada pelo Presidellle daRe- que em prevenção. Esses IUlmeros são incdveis p:ua um país
pública.
como o Brasil Os especialistas sabem que hasta ofere=: água de
Em função di<so, a minha visão é de que o PDT dificilmen- boa qualidade e promover a destinação adequada dos dejetos p:ua
te poilcri acompanhar p:p:ecer do Relator, se esfe insistir em reduzir de maneil;a signif!COIÍva a ÍliCÍd<!llcia de doenças lra!!smitimanter o ""'to da Câmaia- e afmno isso aqui com a petmissão da das pelas águas. Somente no Noroeste as doença> de veienlação
nossa Lider, que se OllC01IIra presente.
hídrica são responsáveis por 75% da mortalidade das crianças até
Muito obrigado.
a idade de seis anos.
N"'ao é preciso ser especialista p:ua saber que a prevenção
O Sr. Júlio Campos, 2° Vice~Presitknze, deixa a será o melhor remé<fio. Caso o Govemo c:oosiga oferecer água de
.cmkim da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ca.rildo boa procedência aos seus cidadãos, estará contribuindo decisivaMalda71U.
mente para reduzir a possibilidade de crianças contralrem doéDças.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner)- Conoedoapa- Estatiio sendo reduzidas, por conseqüéncia, as internações hoopitalares. No exlremo dessa cadeia de ocorrôncias, o pai de familia eslavra ao nobre Seoador Lúcio Alcântara- (Pausa.)
,ta.tá gastando menos com remédios e dedicando-se a seu tnlbalbo
Concedo a palavra ao nobre Seoador Pedro Piva. (Pausa.)
sem angúsdas. O saneamento básico,~ primllria p:ua o deConcedo a palavm ao nobleSeuado< Lauro Campos. (Pausa.)
senvolvimento, deve allleceder as ações da saúde pública. de modo
Concedo a palavra aonobleSenador Ney Sn•ssu•m (Pausa.)
Concedo a palavra ao nob:e Seoador Júlio Campos, que a prevenir a OCOIIfucia de doenças que exigem a intetvenção módjca, ambulatoriale hospitalar.
disporá de vinte mimttos.
Nesse setoc, Sr. Presidente. Sr's Senadoras e Srs. SenadoO SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mr. Pronuncia o seguinte
disa>r.io.) - Sr. Presidente, Sr's Senadoras e Srs. Senadores, a si- res, o Brasil, sem dúvida, piorou - e muito nos últimos tempos. No
tuação do saneameiiiO básico no Brasil é muito mim. quase catas- decénio 1970-1980. não faltaram= pam a execução de um
trófica. As grandes cidades do País são =das por um ciiJlmão extenso progzama de rec:u'per.!ção. e universalização dos serviços
de miséria, ora chamado de favelas, ora denominado de invasões, de saneamento. Naquele periodo, foram aplicados, a cada ano,
oode a preorupação com o atendimento das minímas neoessidades US$625 milhões. Enb:e 1980 e 1984, os investimentos subiram
do cidadão é negligenCiada•. Nessas cmnmidaqes falta de tudo: p:ua US$679 milhões. De 1985 a 1989, o nível das aplicações a!- '
não há água encanada, não existem esgotos. As doenças transmis- cançou US$780 milhões.
Emre 1990 e 1992, a; investimentos foram reduzidos drassíveis pela água Cncontram um caminho fértil para vicejar. Nas pcquerias cidades do vasto interior brasileiro, a situação é idéntica. ticamente, despencaram para JDlseros US$159 milhões. Estamos
cfumle de uma situação séria. E necessário que o Governo do Pre86 bá uma diferença: é menos visível
Dados JUJ>Iicados pela Associação !ka•ileina de Engenbaria sidente Fernando Henrique c.rdoso ttabalhe no sentido de propor
Sanitária e Ambiental, relativos a 1992, demonsiiam que a cobe!:- ao Congresso Nacional uma nova política de sane8IIleDto básico
para o Brasil Será necessário alocar recursos nos níveis anteriores
tUia de serviços de água e esgoto no País é insatisfatbria. O índice
chega a ser preocupante nas regiões Norte, Nordeste e Celllro- e trabalhar para proteger a população das doença> transmissíveis
Oeste. Em Rondônia, por exemplo, Estado que apmsenta os meno- pela água.
O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. Ex•mn aparte nobre
res índices de atendimento, ·~ 26% da população possui serviços de água encadada e menos <!e 1% é atendida por redes does- Senador?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço, com muita atenção, o
goto sanitátio; Pernambuco era o Estado em melhor situação: apenas 65% da população é atendida por serviços de águas e 13,5% aparte do nob:e Seoador Carlos Bez=a.
O Sr. Carlos Beurra - O disa>r.io de V. Ex• é. importantíspor esgotos. Esse era o melhor exemplo da região.
O Plano Nacional de Saneamento, o Planasa, que gerencia- simo, porque chama a atenção para nma das questões mais gxaves
va as ações govemameJllais. nesse setar foi extinto em 1968. Em que afligem nosso País. A situação do Brasil hoje, com "'lação ao
seu lugar, foram criadas várias iniciativas como o Prosanear ou o saneamento, à qualidade de vida, é propotcionalmonte mnito pior
Pronutb, que não tiveram mçamento p:ua dar cootinuidade ao que do que a situação do Paraguai, da Bolívia e de países vizinhos,
vinha sendo realizado. Isso :rignif!COD que o nível de saneamento muitomenores do que o Brasil Posso dizer que é a pior situação
básico oferecido aos brasileiros piorou. e muito, nos últimos anos.' da América Latina, propotcionalmellle. Os investimentos em saNeste ano de 1995, o Brasil, na verdade, retoma à situação exis- nea"W~tó e em educação são cada vezes mais escassos. E é bom
tente em 1967. antes da extinção de Planasa. Está tudo por ser fei- que se diga aqui. Senador Júlio Campos, as causas e os principajs ·
responsáveis por esta situação do País. Primeiro, a falta da planeto. novamente.
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jamento. A última vez que ouvi falar ~ planejamento a longo
p= no Brasil foi através do economista Celso Furtado - planejamento sério. Depois de Celso Furtado, nunca mais se fala~ em pia~
nejamento sério neste País. Em segundo lugar, a politica econômica adotada durante o regime militar, que foi~ polítiCa ooncetitradota de riqueza e com investimentos em ob{as faiaâDicas,. como
a ponte Rio-Niterói, apenas como exemplo. captando :mcursos.extemos. endividando o País e deixando de investir em educação,
deixando de investir em saneamento, e foi criando esse caos que
está aí, que precisa ser modificado urgentemente. Parabenizo V.
Ex' por chamar a atenção do atual Governo para a necessidade de
defmll" uma política para a ãrea de saneamelllO. De nada vale investir na cura das doenças, em hospitais, em postos de saúde, em
centros de saúde se não se investir na prevenção. E saneamento é
saúde, água tratada é saúde, esgotamento sanitmo é saúde pública.
Sem investimentos nessaS áreas o Brasil nunca conseguirá ter um
serviço de saúde condizente com as nossas necessidades, adequado às nossas necessidaqes. Mais uma vez parabenizo V. Ex• por
cbamàr a atenção do País p;ua esse problema gmve ·e sério. Pambéns, Senador.
O SR. JÚLIO CA}\IPOS - O Brasil precisa acabar oom
essa tenível contradição= E um País que figura entre as dez maiores economias do IIJllildo, mas convive com baixíssimos índices de
aténdimento a seu povo. Cett:a de 10 milhões de pessoas habitam
hoje bai::racos, favela&, choças e palafrtas em meio a condições
promíscuas e ami-bigiênicas. Por essa razão, o Brasil modemo,
que soDha com o primeiro mundo, aceita a humilhação da cól.eta,
da deugue e de auras doenças que derivam da degradação ambiental e da falta de saneamento adequado.
Uma das precondições para medir o progresso de uma sociedade é o bem-estar de seu povo. Se o Br.Wl é essa sociedade
emergente que suas lideranças proclanmn é chegado o momento
de enttegar melhores condições ao brnsileiro. Saneamento básico é
fundamental, mgente e necessário.
A Sr" Júnia Marise- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR.. JÚLIO CAMPOS • Pois Dão, nobre Senadora.
A S,. Júnia Marise - Senador Júlio Campos, não querendo
interromper o pronunciamento que V. Ex• faz hoje na lribuna do
Senado Federal. em que aborda uma das questões mais relevantes
para o nosso País, gostaria de dizer que o que se peiCebe, na :realidade, é que o Governo semPre faz ouvidos de in=ador. V. Ex'
está tratando de úm assunto da maior importância. E todas as pesquisas, tDdos os dados demonstiativos nos levam a constatar que o
Brasil tem uma caxência muito grande na área do saneamento bási-

co. Aliás,. o saneamento básico, no Brasil, nllllca foi a grande prioridade ou a preocupação de nossos governantes.. E exatamente ~ssa
carência de saneamemo básico é que tem provocado um grande
acúiDlllo de problemas de toda ordem em vários .setcl.'es sociais: na
área da educação, na ãrea da saúde e, principahnente, na ãrea da
miséria e da fome em nosso Pais. N6s não temos CODheCúneritO âe
netilium projeto do Govemo atuai relacionado ao satleameoro básico. Não existe um projeto. E sai governo,. entra govemo e nenhuma proposta responsável e conseqüente é apresentada, neste País,
para atacar, de vez, o problema do saneamento básico das nossas
cidades. dos nossos municípios, sejam eles grandes, médios a1 pequenos. E é por isso, Senador, que eu não poderia deixar de apartearV. Ex' para cumprimentá-lo pela forma como pede soconoao
Governo. mas, acima de rudo, como demmcia..a carência que existe neste País na área de saneamento básico. E a nossa população
mais sofrida que está hoje sendo atingida, de perto, com a aus&lcia
do saneamento básico; é exatamente a população da periferia, das
vilas, das favelas. dos lilOII:OS que está sofrendo a conseqüência da
falta de um projeto de saneamento básico que possa resolver esse
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problema, que é, sem dúvida alguma, um gxave problema social
no nosso País.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito omigado. Incotporo.
com nmita honra,. o aparte de V. Ex• ao meu proimnciamento.
O Sr. Sebastião Rocha- Concede-me V. Ex• um aparte,
Senador Júlio~

O SR. JÚLiO CAMPOS - Que seja bem breve, potqUe o
nosso tempo está se esgotando.
O Sr. Sebastião Rocha- Senador Júlio campos, na condição de médico e de homem preocupado com a saúde pública do
País eu não poderia deixar de cumprimentá-lo pela Jli"Cisão com
que V. Ex• aborda esse assunto, mostrando claramente o papel da
medicina preventiva. das medidas preventiVas na diminuição dos
efeitos das doenças na oossa população. Mas, infelizmente, Senador Júlio Campos, e eu insisto nisso e vejo que vários joma.Iistas
também defendem a mesma tese, o Govemo Federal ainda não
mostrou à Nação o seu plano para a ãrea social, não há nada de
ccncreto pata essa área. O Govemo'tem as suas metas na área econômica: zerar a inflaçio,

zàar o déficit público. aumentar a· expor-

tação, diminuir a importação. Mas na ãrea social não existe nada.
O Presidente da República, infelizmente, talvez por falta de uma
assessoria mais consistente, ainda confunde. por exemplo, números da mortalidade infantil. R<f<lltemenle, em mn programa de rádio, referiu-se aos números da mortalidade - 3 por mil- numa detenninada cidade do m.teri.Ol" do NOI.deste, quando, na verdade, o
número de óbitos era de 133 por mil habitantes. O Presidelile precisa trazer à Nação o seu plano de metas para o sociaL O Progra-

ma Conn,nidade Solidária ainda é uma falácia hoje. Pretendo, in.clnsive, apresentar um requerimento convidando D. Ruth Cardoso,
Presidente do Programa Comunidade Solidária, para vir a esta
Casa expor as metas do progmna social. O Senador Pedro Simon
fez isso, mas depois retirou o requerimento e eu voo entrar em entenctimento com S. Ex• par.t. ver se é possível trazer aqui a Presidente do~ Cammidade Salidária. Muito obrigado, Senador.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Obrigado.
O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS ·Com muita honra.
O Sr. Bernardo CabJ;IIl- Senador Júlio campos. estou notando que V. Ex• está sendo muito cumprimentado. Quero ;r além ...
dos cumprimentos. Quero dar-lhe a minha solidariedade. E claro
que quem presta atenção ao discuno de V. Ex', denso, oportuno,
vê que V. Ex• não está. a cen.sUI3I'oGovemo. V. &•está querendo
dar. com a orientação, com a linha do seu disairso, uma contribuição a um Governo que.. ao longo de seis meses, ainda não pôde resolver o problema do saneamento. E por que a minha solidariedade? Porque o problema nas grandes capitais é que, em virtude do

êxodo do intericr para as capitais, começam a se formar nas periferias bolsões de miséria, e a partir daí os que vêm do interior
para a capital, tangidos por aquela idéia de que vão encontrar o
Eldorado, acabam prostituindo as filhas e transformando os filhos em marginais. E aí vem a violência. e diz-se que a violência é fruto, é causa da falta de habitação, de emprego. E todos
se esquecem de que as suas raízes estão incrustadas numa profunda injustiça social. O qne é importante notar é que V. Ex'
quer dar ao contexto do seu discorso não apenas a solução do
saneamento, mas a equação do problema da justiça social. Parabe·
nizo V. Ex".
__
O SR. JÚLIO CAMPOS • Obrigado, Senador Bernardo

Cabraléootmuo. Sr.~- Sem1que a saúde esteja garantida,.
não se poderá garantir emprego, trabalho e estabilidade. O lmlsi;
Ieiro precisa menos de hospitais e mais de saneamento básico. E

por essa via que o Govemo ~irá um brasileiro forte, mais sau-
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dável, menos dependente da ação de n:m6<lioo e do trabalho dos
médicos.
ÀJ; vezes, Sr.i'I<sideate, Sr's e Sts. SeJilldaes, um polltico
precisa dissertar sobte o óbvio. A tragédia do óbvio 6 nlfo serre=nbecido. Estamos diante dessa situação. É claro, cristalino, óbvio,
enf'JID, que o Govemc Federal precisa vohar SU$ ateDção para o saneamento b&sico. É melhor para o btasileiro 'l'!e desfrute de serviços de iigua e esgotos, que previDem doenças.~ mais balato para o
cidadio, mais eficiente para o Estado. Estamos, portanto, diante de
uma situação em que o Govemo do i'I<sidente Fernando Henrique
Cardoso precisa propoc ao Congesso Nacional uma nova politica
de saneamento básico.
O povo f!Caiá mais !'l"tegido, o cidadão =nm1 menos
aos hospitais, que rostario menos aos oofreo da União e poderio
ofertar serviços melbcxes. Essa cadeia de ~ 6 tamb&n
ó!Ma, de uma IumiDosidade capaz de atingir até os olhos menos
sensíveis. N"ao há, portanto, motivos para postergar decisões nesse
setor. Chegoo o momontD de o Govemo Federal, do Presidente
Femalldo Henrique
~ma nova e eficiente politíca para o se-

ProPor

tor de saneamento básico no BrasiL

Era o que tinha a dizer, Sr.Pm;idente.
Muito obrigado.
Dli1tmle o d~Kzuso do Sr. Júlio Campos, o Sr.
.Casildo Mtlldaner, deixa a cadeira da presidência, que
i ocupada pelo Sr. úvy Dias, .'1" &cretário.

O SR. BERN.o\RDO CABRAL - Sr.l'I<sidente, peço a palavra, como Líder.

O SR. PRESIDENTE Q-evy Dias) - Conceilo a palavra,
como Lider, ao noln Senador Bemardo CahraL
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como Líder,
pronnncia o seguinte discurso. Sem revisão do orulor.)- Sr. Presidente, Sts. Senadores, quero dar oonbecimento a V. Ex' e ao Senado de uma mensagem que foi endereçada pelo Presidente da Confederação Naoianal do Com6Icio, Dr. Antlloio Oliveim S3D!OS, ao
Dr. Jos6 Millon Da1lari Soares; e o faço atendendo a nm pedido do
próprio Presidente da Confederação Nacional do Com6rcio. Quando algumas pessoas desertam, fogem - ootras se arocomm - do
sentimento de solidariedade. vale a pena que esta mensagem ÍiqUe
registrada DOS Auais da Casa .•O teo<to é O segll~

•no, Dr. Antonio Oliveira Santos,
Presidente da Coafede<ação NaciOnal do Comércio
Ao: Dr. Jos6 Milton Da1lari Soares,
Sectetário de Acompanhamento Econômi.co do
Ministério da Fazenda
·
A importância e os rellexos do assanto que o en-volve exige depoimem.o dos qae, DO trato do interesse
público, relacion.ai3Dl-se com v. sa.
Nas'iireas vinculadas l Confedeiação Naciooal do
Cométcio, os ilnímeros contatos com
peunitiram
formar e f = a imagem do adminis!Iador probo, capaz
de converter trabalho em missão que começa JeSpC~DSa
bilidade e lemlina patriotismo.

v. s•

Cordialmente

Antonio Oliveim Santos.

Presidente''
Sr. Presideme, nessa hora em que no Brasil é v~. é hábito
atingir-se o homem píblico dessa ou daquela forma, com esse cu
aquele doesto, um homem di responsabilidade do engenheiro Anc
tõnio Oliveiia Santos, que foi professor da Faroldade de Engenharia do Espúito Santo, vir a público dar sua solidariedade, men:ce a
minha admiração. Era a conmnicação que gostaria de

f"""".
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Muito obrigado, Sr•.'Presidente.

A SRA. JúNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra

como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra à
no1n Senadora, """"' Líder.
A SRA. JÍJNIA MARISE (PDT-MG. Como Lider. Prommcia o seguinte disrotso. Sem xevisão da orulora.) - Sr. Presidente, Sr's e Sm. Senadores, estamoo acompanhando as diversas
manifestações que têm ocoaido em nosso País nos últimos diss,
em SiDal de !'<"testo e indignação contia a política eoonôrnica e os
crilórios adotados pela equipe do Governo, que hoje estão ferindo
de morte o setor !'l"dutivo do Pals.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Peço pemússão

para inteiromper V. Ex• e connmicarque Van;J:OS pronogar o Pertodo do Expediente,PC< cinco minutos.
A SRA. JUNIA MARISE - Recentemente, Sr. i'I<sidente,
Sts. Senadmes, agricult.xes estiv= em Bmsília pam dizer ao
Govem:> de suas insatisfações. de seus COI!JFOmissos com a agricultura, mas também da sua expectativa de que o Governo adcte
definitivamente nma polltica agricola em nosso País·
Hoje, esta Casa recebe nma parcela bastante representativa
do nosso set<r !'l"dutivo: a indústria têxtil naciooal, I"JXXSSOl!ada
por empteSários - pequenos, médios e, quem sabe, também grandes - desse setot' de fundamental importancia pua o Pals. Sim,
Jl0l1!Ue a indústria têxtil tem ganmtido emprego a grande parcela
da população.
A reunião, realizada no auditório Petiônio Portella, foi pacitica, ordeira, mas sobretudo direciOilada para a colocação dos prol>lemas "'" atingem hoje a indústria têxtiL Esperamos que o G<>vemo não faça ouvidos de mercador lo suas reivindicações e que
sua iirea ecouômica se sensibilize para o que está ocorrendo 110
mea Estado, Minas Gerais, onde viirios empresários da iirea estão
na iminência de fechar suas e _ . por Dão terem condições de
pagar as altas taxàs de juros e pedem uma política eoonômica decente. Isso ooorre em Minas Gerais, São Paulo, Rio Gmode do
Sul, i'émamWco; em todos os Estados da Federação, as ·difiCUlda-

des são as mesmas.

'·

Nesta momento, fazoodo coro lo reivindicações e reclamos
desse setor produtivo tlio importante para o nosso País. trazemos a esta Casa. para que fique registrada nos AzWs, a Carta de Brasília,
fmto dessa :reunião a que nos referimos. Passo a lê-la:

''CARTA DE BRASÍLIA
Nesta memor.ível dia 9 de agosto de 1995, reuniram-se em

Brasilia, no recinto do Senado Federal, em-

P"'sários e trabalhadores, senadores, deputados federais
e estaduais de todo o País que compõem a Freme Parlamentar Supr.!!)artidária em defesa do setor têxtil, bem
como govemadores, P""feitos e vereadores, além de outras iinstres autoridades, para debater a gravíssima situação das indústrias têxteis e de oonf~s, face principalmente lo Jdlicas desleais de coméicio exercidas por
países~-..

-

Esse movimeuto, lidetado pela ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil - e ootras importantes
entidades de classe de todo o Brasil, e com o apoio de
mais de 200 Parlamentares, teve por objetivo demoostr.lr, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dr. Femaodo Henrique Cardoso, aos miDistéri.os da iirea
eoonemica e a toda popalação brasileira, a aflição que se
apodera de toda a ooletividade setoriai (e~os e
trabalhadores, estes últimos em Il!lmero aproximado de
3 milhões de pessoas), e a necessidade imediata de me-
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didas urgentíssimas, para que o desastre que se alastra
por todos os quadrantes do ten:itório nacional, de fechamento de fábricas e dispensa maciça de tzabalbadores,
seja total e imediatamente interceptado.
Os números assustadores de importações predatórias (de posse e do largo conhecimento do Govemo Federal_!), praticadas ao atrepi.o das nOIIDaS de livre comércio através de dumping, subfaturamento, subsldios
e salários misetáveis, estão sinalizando um déficit no balanço de pagamelllOS do setor de mais de 4 bilhões de
dólares (exportações brasileiras de 1,5 bilhão de dólares
x importações de cerca de 6 bilhões de dólares).
Diante desse quadro, as autoridades federais não
podem llllÜs mostnr indiferença em relação a problema
de tal magnitude, sob pena de serem responsabilizadas
historicamente pelo desaparecimento de todo o espeetto ·
têxtil nacionaL Isso porque, a Entidade maia< do setor, a
ABIT- Associação Brasileira da Indústria Têxtil, em colabornção oom imímei'as outras ~s istadnais,
tem alertado, há cerca de dois anos, até à exanstão, para
o desfecho que a princípio pareceu a lDilitos nm simples
posicionamento co~ a liberaii2ação do comércio inter. ~onal de t.Sxteis,. mas que agora se escancara com
uma d:ca.málica constatação de que o setor está gravemente eDfermo, independente da vontade, da luta e da
gana do empresariado brasileiro, manietado diante da
inação das autoridades responsáveis, facilmellle eomprovável pelos sucessivos dêficils atualmente verificados na
balança comercial brasileira e inexistentes desde o longinquo mês de agosto de 1981.
O que mais vem callsando perplexidade, no entanto, é que as autoridades brasileiras vêm axgüindo sistematicamente, oomo elemento impeditivo da tomada de
deeisões para salvação do seta<, a existência de IIOIIDllS e
regulamentos intemacionais dos quais o Bxasil se tomqn
signatário, quando o mais desavisado cidadão constata
diariamente pela imprensa que peises do Primeiro Mundo colocam verdadeiras muralhas de proteção às suas indústrias através de medidas que se dizem enquadradas
no contexto dos liata~ intemacionais. O?m efeito, todos os paises desenvolvidos, e isto é meridiano, impõem
quotas de iinportações e direitos compensat6rios a vários prodUtos brasileiros.. Caso idêntico é o do nosso setor. que encontra batreiias de salvagu~ em todas as
localidades do mundo, mesmo não praticando qualquer
tipo de ofensa legal aos paises importadores, mas, tãosomente, pela preocupação desses mesmos paises pela
preservação do emprego de sens cidadãos e do parque
têxtil altameme privilegiado que martêm. ·
Já foi dito anteriormente, em carta aberta ao Senhor Pmsidente da Repúblita, publicada pelo setor, mas
que vale-repetir nesta oportunidade. que "a abertma comeiCial Dão deve signifi=, de modo algnm. a opção
pelo desemp;ego e pela queda da produção. Quando mal
conduzida e desamp~ resultará, fatalmente, no desaparecimento da ativida.de produtiva, como, aliás, nos
advertem inúmeros exemplos ocorridos recememente
em vários outtos países. Quando bem dirigida e admi·
nislr.lda, poderá tnu:er enormes benefícios à Nação Bra-

• "•
sileli3.

-

Destarte, e pelas razões expostas, publicamos nes-

data o presente documento. denominado ''Carta de
Brasília", com as propostas a seguir alinhadas, as quais

ta

julgamos indispensáveis ã salvação da sofrida e debilitada
Cadeia Têxtil Nacional, que, nos seus estertores, clama por
Justiça!
I· PROVIDÊNCIAS GOVERNAMENTAIS.
1) Medidas emergenciais: .
1.1) A elevação das tarifas de importação de tecidos e de confecções que estão sob pressão de importações predatórias a exemplo de medidas reoentes tomada
para antos, elettodomésticos e calçados;
1.2) RUminação do prazo peiiDitido para o financiamento das importações de manufaturados têxteis e de
confecções, para que as condições de pagamento sejam
somente à vista. Trata-se de medida a ser adotada imediatamente, visando reduzir o afluxo desordenado de
importações predatórias que COllCOirelll em condições
privilegiadas com a produção nacional, que s6 pode ser

fmanciada a juros anormalmente elevados que vigoram
atualmente DO meiCado lm!sileiro;
. 13) Mxlificação do sistema de tributação das importações dos produtos classificados nos capítulos 50 e
63 da Tarifa Extema Comuin (TEC), passando-se da tributação ad valorem, ora vigente, para a tributação por
tarifas específicas. Esse sistema, ao tnõuta.r as importa.
ções oom base no sen peso, nentr.iliza as manobras freqüentes de subfaturamento para a sonegação do imposto
e reduz substancialmente os efeitos danosos das importações a preços de dumping, tão freqüentes nas vendas
de diversos palses da Ásia;
· ·
1.4) Imposição de contingenciamento às ·importações danosas.. através do mecanismo prev&o pelo art..
19 do GATI, atualmente OMC, que pemlitü:á a imposição de quotas por um prazo de até 10 anos, com base na
média das importações dos tiês últimos anos representativos, p'àra os quais se dispooba de dados. Tais quo-:.
tas se aplicarão a importações de todas as origens, simplificando e agilizando sobremaneira o trabalbo necessá-

rioparasuaadoção; .·1.5) Redução d<? custo-Brasil para estimular os
investimentos, a eflciência e a competitividade com o
objetivo de elevar nossa capacidade de conconência intemacional. Dentre os vários componentes do chamado
custo-Brasil destacam~ as elevadíssimas taxas de juros
piaticadas a.tualmente e que vêm sufocando ç empresas
e inibindo os investimentos. a produção e o emprego.
2) Medidas a curto/médio prazos:
2.1) Criação, no âmbito da Secretaria Política lodustrial do Ministério da lodústria, Comércio e Turismo,
de um Conselho de Polltica lodustrial para a Cadela
Têxtil. e<m o objetivo de foonular nma Política SeiDrial
Têxtil capaz de promover o desenvolvimento sustentado
do setor? em conjunto com a ABIT · Associação Brasi.
!eira da Indústria Têxtil;
2.2) lostimição de linha de erédito, para capital de
giro e financiamento da totalidade dos investimentos na
modemização da Cadeia Têxtil, com prazos de carência
necessários e juros de mercado intemacional;
23) Criação de um fundo de segnro para garantir
- os fmanciamentos às micros e pequenas empresas. objetivando o seu crescimento e a redução da infotmalidade;.
2A) Isenção dos impostos incidentes na aquisição
de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos da
fabricação nacional, bem oomo dos sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados a inte-
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gr:ar o ati.vo imobilizado das empresas, a semn utilizaw
dos DD processo produtivo em ..abelecimento illdustrial
da cadeia têxtil;
25) Isenção dos impostos incidentes na importação de máquiDas, equipamentos, "]>111'1hos e instrumentos; e $etlS materiais, e seus respectivos acess6Iios, sobressalentes e feii3mentas, deStinados a integrar o ativo
imobilizado das =presas, a """"' utilizados no processo
produtivo em estabelecimento industrial da cadeia têxtil;
2.6) Isenção dos impostos incidentes na importação de partes, peças ou componentes destinados à produção de máquinas e equipamentos pela indústria nacional de bens de capital, desde que ve.nluun a integrar o
ativo imobilizado das empresas da cadeia têxtil;
2.7) Isenção do adiciODBI ao frete pam renovação
da matinha metcante, relativo aos bens importad.os com
os beneficios de que tratam os itens 2.5 a 2.6;
.
2.8) Depreciação acele!ada opciooa1 das máquinas, equ~, apamlhos e ÍllSII1liDOJlll adquiridos
com os beneficioS de que tratam os itens 2.4 a 2.6;ll e os

Durante o disCliT$0 da Sra.. Júnia Mari.Je, o Sr.
Júlio Campos, 2" Via-Presidente, dfixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Samey, Prt:Sidente.
O SR. I'RESIDEN1E Qasé Samey) , som, a mesa, oficio
que seiá lido pelo Sr. 1•Secn:tárioem exetcicio. Sen.ulorLevy Dias.
É lido o seguinte:

itensVL

OF. GLPMDB N" 31J/95

2.9) Compensação rotai ou parcial do p:ejuizo verificado no pei!odo-base, cem o lucro real detetmiDado
nos seis peri"'"*-base subseqUentes, desde que Dão sejam cfistrirufdos lucros oo dividendos a seus sócios ou
acionistas enquanto houver p:ejuizos a compensar, para
efeito de apmação do imposto sobre a renda;
2.10) iSCDÇão do imposto sobre opemções de crédito, càmbio e seguro e sobre opexações rerufvas a tímlos mobiliátios, nas opetações de financiamentos fs empresas da cadeia têxtil."
Sr. Presidente, na medida em que os empxesários do setor
têxtil fazem essas reivindkações ao Governo, eles também assumem alguns compromissos fundameil!ais e importantes pam o desenvolvimentó do nosso País, conforme ammciaiam no manifesto
em questão. Continuo:

"li· COMPROMISSOS DAS EMPRESAS
1) investir US$15 bilhões até o ano 2000 em má-

quinas, partes, peça,s e equipamentos <l!' controle de qualidade;
2) rednzir a idade média do equipamento instalado para 6 anos até o ano 2000;
3) implantar e operar o si~ moderno de gestão da qualidade, de oonfmnjdade com o i'rog!ama B<asi-

Jei:ro de Qualidade e Produtividade e as namas ISO 9000;
4) projetar e realizar programas de capacitação e
qualificação da tJlio.de.oln, visando também a motivação e realização profissional.

ID- METAS A SEREM ATINGIDAS
I) aumento das eitportações, elevando a participação ·do B=il DD mercado intemaciODBI pam US$3 bilhões até o ano 2000;
2) retomada da produção através do anmemo do
consumo per capita de produtos têxteis;
3) ampliação da capacitaçiio tecoo16gica, dotando

de eficiente infra-e5truttmt. pam compe-tir em
igualc!ai4> de condições com os importados;
4) fottalecimento das pequenas e médias empre-

o setor

sas e redução da infOimalidade;
5) fottalecimento das relações capital/ttabalho,
com a criação de 1,4 milhão de novos empregos na in-

dústria e Da agricultuxa até o ano 2000.11

Concluindo, Sr. Presidente, além do meu apoio a esses empresárict: brasileiros que se dedicam a un;t sepnento produtivo nacional da maior ÍlllpClrtincia, gostaria de apresentar um apelo ao
Governo Fede1'al, ao Presidente da República, ao Ministro da Fazenda e ao Ministro do PlanejameD.to. EstaJ:nos as:sistjOOo a uma
quebradeixa gom1 DD Pais; as empresas estão pediado COllC<>l'data e
falência, e isso está provocando ~go. O Goven10 p<ecisa
realmente voltar a sua atenção para esse setor..
Em o que tinha a dizJor, Sr. Presidente.
Dli1WIIeo discunodaSm.JfpúaMmi:;e, o Sr. Levy
Dias, 3" &cntário, dei:ta a cadeira da presld2ncia, que é
ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2• Vjce-Pre.sidme.

BiaSiJia, 20 de junho de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a homa de dirigir-me a Vossa pxcelênci.a pam indicar 0 Senador Ney Snassuna da Bancada do PMDB OOIDO 4°
Membro Sapiente na Comissão de Educação.
Aproveito a opommidade pam renovar a Vossa Excel€ncia
protestos de alta estima e consideração.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Sellador Jader
Barbalho, L!der do PMDB.
0 SR.I'RESIDEN1E (.ToséSamey)-..,. Presidêocia&s;gnao

SelladotNeySuassunaMembrosuplemedaCanjssãodeF.dncaçto
Sobre a IIM;Sa oficio que será lido pelq Sr. 1° Secretário e:m
exm:ício. Senador Levy Dias.
É lido o seguinte:
OF. 66/GLPSDB/95
Brasília, 8 de agosto de 1995
Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência para.~ termosreghnentais,
indicar o nobre Senador Carlos Wilson pan, na qualidade de timlar e em sobstituição ao Senador Beni V eras, compor a Comissão
destinada a apreciar a Medida Previsóda n•1:081.
Na oportunidade, renovo protestos de ~levada estima e <Jis.
tinta consideração.- Senador Sérgio Macba4o, L!der do PSDB.
O SR. PRESIDEN1E (José Samey) .,- Será feita a substituição solicitada.

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:
A&mir Andrnile- Carlos PatmáDio- Coutinho Ja:ge - José
Alves-:Jooé Fogaça- LeomarQnintamTha lu!z Alberto de Oliveixa..
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Exgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 76 Sts. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
OFÍCIO N" S/44, DE 1995
(Em regime de urgência,
termos do
art-336, b, do Regimento Intemo)

nos

Ofxcio n• S/44. de 1995, dp Banco Central do
Brasil, encamjnhando solicitação <19 Govemo do Estado

da
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Pataiba; relativa a pedido de alteração do pr.rro das

LFIPB, vencíveis em 15 de agosto do corrente. de cinco
para quatro anos.
(Dependende de parecer da Comissão de Assun·

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua imediata
apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra.,. enceno a disalssão.
Emvo~.

tos Eeonômicos.)

A SRA. JúNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavm
para encamiiJhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - !'aia encaminh'lr a
votação, concedo a palavm à Senadom Júnia Marise, pelo prazo de
cinco minutos.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. !'aia encaminhar a
votação. Sem revisão da orndom.) - Sr. Presidente, Srs. Senadotes,
a Lidenmça do PDT, neste momento, deseja. encaminhar favomvelmente à aprovação desse projeto.
Tenho tido a opo<tuDidade de relatar outros projetas, JXÍ!ICÍpalmente do Governo de Minas Gerais, e sempre poD!ifiquei a necessidade e a importância de uma análise com sensibilidade por
parte do Senado Fedem! em relação à rolagem da dívida dos nossos Estados.
Certamente, boje, os Governos Estaduais estão passando
por gmndes dificuldades. As altas taxas de juros estão pressionando exatamente no sentido de se dar uma solução sadafatória pam

Nos tem>os do art. 140 do Regimento Intemo, designo o
Senador Ronaldo CwJha Lima pua proferir parecer sobre a matéria, em Sllbstituição à Crmissão de Assuntos Econômicos..
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. !'aia proferir parecer.) ·Sr. Presidente, SI's e SIS. Senadores, o Baneo Central do Bzasi1, tendo em vista a solicitação do Governo do Estado
da Paiaíba e o disposto na Resolução n• 11, de 1994, do Senado
Federal, encarnjnba a esta Comissão de Assuntos Econômicos,
atiavés do Oflcio "S" n• 44195 (PRESI-95/1996, de 04.08.95, na
origem), parecer relativo ao pedido de alteração do pr.rro de vencimento dos títulos da dlvida mobiliária do Estado, cuja rolagem foi
autorizada pela Resolução n• 021/95, do Senado Fedetal.
. Tmta-se, na verdade, de alteração do pr.rro. das Letias Financeiras do Tesouro do Estado da Par.olba • LFIPB, vencíveis
em 15.0895, de cinco pua qua1ro anos.
O Banco Centml do Brasil. atiavés do Pare= DEDIP/DIARE-95/667, de 26 de julho de 1995, reavaliou, com base nos mesessa qu~tão.
moS aitérlos da Resolução n° 11194, as condições de resgate pasE por isso qoe, apoiando o parecer do Senador Rooaldo 01sivei, concluindo que a aJ1era>ão desse pmzo possibilita a rednção
nba Lima, quero também encaminhar favomvelmente à aprovação
do encargo ímanceiro quando da renegociação daqueles títulos no do projeto.
...
men:ado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua o .oncamiConsidemndo, po<talllo, o evidente mérito do pleito em nbamento da votação. (Pausa.)
queslão,lllliiiifesto-me favotável ao acolhimento do pedido do Sr.
Não havendo quem queira fazer uso da pelavm, vamos porGovernada do Estado da Par.olba contido no Oflcio "S"44195, nos -ceder à vo<ação.
tem:tos do seguinte:
Os Srs. 8eJ:ladon:s que aprovam o p:ojeto queiram permanooer sentados. (Pausa.)
PROJE'IO DE RESOLUÇÃO N"86, DE 1995

Altera a Resolução n• 21, de 1995, que autori·
zou o Governo do Estado da Paraíba a emitir, atra·
vésde ofertas púbticas, Letras Financâras do Tesou·
ro do Estado da Paraíba .. LFI'PB, cujos re<:ol"SSs serão destinadas à rolagem de sua dívida mobiliária,
venclvd oo 2° semestre de 1995.
O Sewido F<lderal resolve:
•
.1\n. r• O dispositivo da Resolução n• 21, de
1995, do Senado Fedexal, abaixo eiillOlemdo, passa a vigorar com a seguinte alteração:
IIArt. Z'----d) prazo: até 5 (cinco)

·-··-··---·--·
anos pua os títulos com
vencimento em 15.07.1995;
·
até 04 (qUãtro) anos pata os tímlos com vencimento em 15.08.1995;

li) prev~-~;;i;;çã-:;;;~ci-;;;;;,;·k;·&;;-ti:;L;
a serem emitidos:

Aprovado.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretorn, oferecendo a
redação fmal, que serã lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy Dias. (Pausa.)

É lido o· ~ínte:·
PARECER N" 484, DE 1995
(Da Comissão Diretota)

Redação 6nal do Projeto de Resolução n• ~
de 1995.

.

A Comissão Diretora apresenta a redação ímal do Projeto
de Resolução n• 86, de 1995, que alteia a Resolução n• 21, de
!995, que autorizou o Governo do Estado da Paraiba a emitir, mediante ofertas públicas Le!Ias Financeiras do Tesouro do Estado da
Paraíba - LFTPB. cujos rerursos serão destinados â. rolagem de

sua dívida mobiliária, vencível no segundo semestre de 1995.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de agosto de 1995. -José
Saruey, Presidente- Jiíõo Campos, Relate<- Levy Dins- Antônio Carlos V aladares.
ANEXO AO PARECER N"484, DE 1995

CoJocafio

Vencimento

Título

17!!7.95

15.07.2000

59!.825

17.0795

15.0&.95

!S.OS.l999

59!.461

15.0&.95"

Art. Z' Esta resolução entia em viga na data de sua

publicação.

É o parecer? Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O parecer é favorável, nos termos do Projeto de Resolução n• S6/95.

Faço saber que o Senado Fedetal aprovou, e eu, Presidente,
nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento Intemo, pramulgo a
segum.te
RESOLUÇÃO N" , DE 1995

Altera a Resolução n° 21, de 1995, que autori·
zou o Governo do Estado da Paraíba a anUir, mediante ofertas púbticas, Letras Financeiras do Tesou·
ro do Estado da Paraíba - LFTPB, arjos recursos se-
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rão destinados à rolagem de sua dívida moblliária,
veoc:ivd no segundo semesú'e de 1995.
O Senado Federal :resolve:
Art. 1' O clispositivo da Resolução n'21, de 1995, do Senado
Fedetal alxüxo emnnerado, passa a vig<lllll".oom a seguizlte alter.!ção:

"Art. zo - - · - - - ·..··--·---d) prazo: ai<\ cinco anos pata os títulos com vencimentos em 15 de julho de 1995;
até quatro anos para o& titulas com vencimento
em JS de agosto de 1995;

Agosto de 1995

Inclui na Interligação de bacias do Plano Nacional de Viação, nas bacias dos rios Paranalba-Paraná, a interligação Itumbi........,..Dfluêncla dos rios

Paraaa!ba-Gt-ande.

.o Conll!"""" Nacional decrela:
Art. I' E incluída na interligação de bacias do Plano Nacional de V!ação, aJmVado pela Lei n' 5.917, de !O de setell!lro de
1973, a interligação abaixo:

"'ntedigaçio
Paranaíba-Par.má

Trecho a ser tomado navegável
Divinópolis- Catalio- Itumbiara- Cadloeim Dcmada -São Simão- Confluência
dos Rios Pa.tanafba.- Gmndc."

·-----·----·----------

g) pm>isio de colocação e vencimento dos 61ll!os
a serem emitidos:
·
Co1n!'?15b

V eucimento

17.07-95

15-07-~

Titulo
591825

Data-Base

7-07-95

!5.0S-95

15.08-1999
591461
IS.OS-95"
Art. 2' Esta Resolução enlra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. Z' Esta Lei en1ra em vigor na data de sua publicaçio.
Art.3"Revogazu-se asdispoo;jçõesemconll"ÚiO.

O SR. PRESIDENTE (José Samey}-Item 4:
PROPOSTADEEMBNDAÀ

a>NSTITUIÇÃO N"36, DE 1995

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Em discussão a redaÇl!o·fmaJ. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encell"' a disaJssã'o
Em votação.
Os Srs.. Senadores que a aprovam queriam permanecer senta<jos. (Pausa.)
Aprovada.

- de Consti.lu~o, J"ustiça e Cidad•nlo
(Segunda sessão otdinária de discussão)

O projeto vai à pronmlgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 2:

REQUERIMENTO N" 976, DE 1995
Votação, em tumo único, do Requerimento n'
976, de 1995, dos Senadores José Samey e Gilvam Borges, 'solicitando. nos termos do art. 256, ~ do Regimento Interno, a retirada da Proposta de Emenda à Cons6n6ção n' 38, de 1995, que acrescenta parágmfo ao art. 14
do Ato das Disposições Coostitocicnais TlliDSitérias.

Em votação o requetÍD\ento. •

•

.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peunanecer sentados. (Pausa.) ·
Aprovado.
_
A proposta de emenda referida vai ao ~o.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)'- Item 3:
SUBSTITliTIVO AO PRO:IETO DE LEI
DA CÂMARA N" SI, DE 1993
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de Lei ~ Câmaia n' 81, de 1993 (n'
4.876190, na Casa de origem), que inclui na interligação
de b3cias do Plano Nacional de VI3ção, nas Bacias dos
Rios Par.m&'ba-l'alaná, a interligação Itumbiara-Confluência dos rios Pararuuôa-Gtande, tendo
P.,.,.,-, sob n' 433, de 1995, da Comissão
- Diretora, ofem:endo a tedação do vencido.

Em discussão o substitutivo, em tumo suplementar. (Pausa.)
N"ao baveoclo quem peça a palavn, en=a discussão.
Sem apresentação de emeoda, o substitutivo, nos termos do.
art. 284 do Regimento Intemo, é aprovado automaticamente.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.

É o segointe a mat<\ria aprovada·

Discussão, em segando tmno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 36, de 1995 (n' 3/95, na Cimam dos Deputados~ de inkúltiva do Presidente daRepública, que altera o inciso XI e a aünea ";t' do inciso
xn do art. 21 da Constimição Fedem!, tendo
Pa= favomve~ sob rf' 401. de !995, da Comissão

A i'Iesidência, mais uma vez, esclarece ao Plenário, ~··
nos temiOS do disposto no art. 363, a mat<\ria constará da Otdem
do Dia durante três sessões Oidinárias em fase de discussão. Tr.mscam boje a segunda sessão de discussão.
Emdiscussào. (Pansa.)
Não bavende quOl)ll"'Ça a palavn, a discussão prosseguirá
na sessão de amanbã, paiâ cumprir o prazo regimental de três sessões ordinárias.
·

O SR._ PRESIDENTE (José ~amey)- Item 5:

OFÍCIO N" S/37, DE !995
(N"92, de 1995, na origem),doPres;dentedoSuperior Tribunal de Justiça, solioitando a retirada do Projeto de Lei da Câmam n' 56, de 1995 (n' 1.331191, na
Casa de origem), de iniciativa desse Tribunal, que dispõe sobre a estrututa da Categoria Funciooal de Atendente Judiciário, Código STI-AJ-024, do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro de Pessoal da Secretaria do Superior Tnõunal de Justiça e dá outns pro-

vidências.

Em votação o oiJ.cio...
Os Sts. Senadores que o aprovam queiram peiiDaDeCer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara n° 56 vai,. defmiüvamente, ao
Atquivo, opodUnidade em que saio feitas as devidas COIIJIJilÍcaçiies.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - As matérias constantes dos itens 6 e 7 da Otdem do Dia da presente sessão, nos tennos
do parágrafo único do art. 383 do Regimento Tntemo, develio ser
apreciadas em sessão secreta, por se tratar de aprovação de indicação de embaixadores.
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Solicito dos Srs. funcioDários as provido!ncias =ssárias. a
Ínn de que seja =P<itado o dispositivo regimental.

Peço aos Senadoles que se encontram em seus gabinetes ou
em rutras dependo!ncias da Casa que compareçam ao plenário,
poisnecessilaremosdequorumqualif'!Cadopoiaavo<açãonominal
Peço aos Srs. Senadores que não registraram a presença que
· o façam agora, uma vez que vamos hõerar o romputador.
São os seguintes os itens a setem apreciados em
sessão sec::m.a.:

-6MENSAGEMN"213,DE199S
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Dis<:ussão, em turno único, do l'aTecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, sobre a Mensagem
n• 213, de 1995 (~ 631/95, na origem), de 13 de juí>ho
do coc:ente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submett: à delibemçio do Senado a ~lha do Sellhor Sérgió de sOOza Footes Anuda. Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exer<ier a
função de Embaixador do Brasil junto à República da

Jamaica.

-7MENSAGEM N"222,DE 1995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do PaTecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, sobre a Mensagem

n• 222, de 1995 (n• 650/95, na origem), de 20 de junbo
do coc:ente ano, pela qual o Sellhor Presidente da República sobmett: à deliber.!çio do Senado a escolha do Sellhor Márcio Paulo de Oliveim Dias, Mmislro de Primeira Classe da em.iia de Diplomata, poia ex= a função
de Embaixada do BiaSiljunto à República do Pmaguai
· (A sessão transfOIIDa-<e em secretA às 15h53min
e volta a ser pública às 16h06min.)

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A sessão voha a ser
pública a partir destt: momento.
.
Sobte a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1• Sc=tárlo em exercíci_":"- $~nadar Levy

Dias:

É lida a seguinte:

Brasília, 8 de agosto de 1995
Exm.0 Senhor
Senador José Samey
Ptesidente do Senado

Em recente encontro que mantive com o Senador Ronaldo
Omha Lima e com o Senador Jader Baibalho, referiu-me o ilustre
relator no Senado da PEC n• 6 suas preocupações quanto à eventual privatização da Petrobris, bein = o quanto às oondições fu.
turas de operaÇões daquela e_...,
Desejo reafmriar- ã V. Excelência o que foi exposto em discusso na Câmara pelo Líder do govemo naquela casa, Deputado
Luiz Carlos Santos.
Por isso mesmo, quando do encaminhamento do projeto de
lei para regulamentar o novo dispositivo constiblciõnal, proporei
ao CongiOsso Nacional, que:
1. A Petr<>brú não seja passivei de privatização;
2. a União não contrate ~para a pesquisa e lavra em
áreas que tenham produção já estabelecida pela Petrobiás, áreas
essas que permanecezã.o. observadas as normas do novo modelo,
com a citada companhia estatal;
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3. nas licitações pam ccmcessão de pesquisa e laVDL, oo caso
de igualdede das propostas ~!adas. seja assegurado à Petro~ direito de prefem.eia nas conttatações.
Esses pontos, como disse acima, já foram expostos pelo Lí·
der do governo IJll ~Em consideração ao Senado, estou pe·
dindo ao Lidea" EJcio Alvares que entregue a V. Excia., esta carta
para que a Casa tome diretamente conhecimento do pensamento
do govemo. Esclareço outrossim, que havendo fómmla regimental
parece-me que a lei de regulamentação deva ser aprovada em votaçio qualif'ICada.
Coalialmente, com nm abraço.- Fernando Henrique Car·
doso.
O SR. PRESIDENI'E (José Sarney) • O expediente lido
vai ii publicaçio.
Conoedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
como L!der. S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPUÇY (PT-SP. Como L!der, Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente. S:M e Srs. Senadores, a exemplo da Senadora Jún:ia Marise,
gostarlamos também de fazer menção ii Carta de Brasília e ao Enconlro Naciortal da Indústria T6xtil de Confecções, uma vez que
emp=ários, trallo1bado= e pessoas de todos os segmentos reJacio.
nados à indúslria t6xtil de coofecções estiveram. hoje. no ~ditório
Pettônio Pottt:Jia, =saltando, poia as autoridades plblicas deste País,
do E=:utivo e do CrugiOsso Naciooal, a inJpo!tância de se tomar
medida;; em defesa daquele setor da atividade econômica. ·
E zwito importante que a indústria têxtil de confecÇões. nas
diversas fases de dificuldades da indústria biaSileim, em pet!odos
<5omo o da I Guem1 Mundial, da grande erise de 1929, dos anos
30, da n Gueua Mundial, que procuroo. nessas fases, dar saltos de
qualidade, fiimando.se no cenário econômico biasileiro e que, nas
últimas ~ comeguiu se modernizar, não venha agora a sofrer enormes difil:uldades pela desatenção das autoridades com
respeito ao que está aoonlecendo. São diversas as cidades brasilei·
ras, de todos os Estados, em que pequenas, médias e grandes ÍD.·
dástrias têxteis estão sofrendo dificuldades extraoldinárias. levando dezenas de milhares ae Ínbalhildores à situação de desempre-

go. a exemplo do que OCOIJ:e113. cidade de Americana. em diversas
cidades de Santa Catarina, do Rio Gt:mde do Sul. da Bahia, de •
todo o Nordestt: biaSileiro e de Minas Gerais.
O Sr. Bernardo Cabral - Pennite-me V. Ex" um aparte,
nobre Senadot?
·
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com mnita honra. Senador Bemanlo CabraL
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Eduardo Suplicy, quero
me associar a V~ Ex• nessa oportuna manifestação, D!lm momento
em que se pratica. por empresas estcmgeiias, o dum.ping CODtia a
nossa indúslria têx~ V. Ex• apontou várias circuDstâncias em diversos Estados. cujas indústrias têxteis acabam chegando a uma situação pré-falimentar. Ouvi hoje a entrevista do presidente da Assoeiação, ligada à matéria, Luis Américo Medeiros, e ainda há
pouco dizia a ele qoe podia contar com a nossa solidariedade. V.
Ex", que muito bem representa o Estado de São Paulo, faz essa
manifestação, à qual peço que junte a minha solidariedade.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de V.
Ex", Senador Bemanlo CabraL o qual é muito importante. uma vez
que na Região Norte biaSilei:a, em toda a Região Amazônica. há
indústrias têxteis.
O Sr. Antonio Carlos Valadares- PenniJe..me V. Ex" um
aparte. Senador Eduardo Suplh;y?
O SR. EDUARDO SUPUCY -Tem V. Ex" o aparte, Senador Alltooio Carlos Valadares.
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O Sr.Anlooio Carlos Valadares- SenadorEdnaido SupliÉ preciso que, por exemplo, no que diz respeito a alíquotas
cy, quero me somar ao Senador llemaldo Cabral na manifestação de importação, 5e considerem ~mos riscos de subfatumnende solidariedade em face do encon1ro que está seodo promovido to, que, muitas vezes, caracteriza as importações de diversos tipos
em Btasília - e, mais proximo, no Senado Federal, no Auditório de bens. Au.mentarem-se as alíquotas de 12 pam 30 e até 70% de
Pett6nio Portella -, envolvendo assuntos da indústria têxlil, que no nada adiantaní se, porventum, oontinuar a piitica de se inlroduzir
momento vem passando por uma crise sem precedentes eri1 toda a a importação de certos tipos de mercadorias a preços que não conhisi6Iia econômica do Bmsil- São milhares e milhares de bmsilei- dizem com a realidade. Dai a sugestio colocada, condizente com
ros que estão sendo penalizldos em face de uma politica discrimi-. meca.Dismos previstos pela. Organização Mmldiai de ComéJcio no
llalL:ria em favor do estrangeiro. ji que determinados p:ivilégios sentido de se cobrarem tarifas sobre mercadorias se8undo valores
que não são concedidos às empresas naciooais estão sendo confe- estipulados como valor de referência.
O Sr.Rom.eu. Tuma -Pennit.e--me V. Exaumaparte?
ridos às eillp"'SaS que mandam para o BiaSil as suas mercadorias
em condições excepcionais; está havendo uma concm:rência não
O SR. EDUARDO SUPIJCY - Senador Rcmeu Thma,
apenas desleal, mas também ptedat6ria, destru.idem da indústria com muitahoma CCIIlCedo o aparte a V.Exa.
:
nacional- De sorte que também desejo apresentar a V. Ex' a minha
.
O Sr. Romeu Toma-- Senador Eduardo Suplicy, _agmdeço
soiida,riedade: e dizer que, neste instame, graça:;: a um prommciame1Jto . a V. Ex' pela oportunidude. Gostaria de furtar uma expressão do
feito boje pelo Pmsidente do Sindica!o da Indústria Têxtil, cbegcu ao Presidente José Samey, dita boje, dmante os debates da Freme
oosso ooriJ<cimeoto o falo de que nada menos de 80 mil pessoas es- Parlamentar Suprapartidária, em defesa do setor têxtil: "Se houtão~ someJlle no Estado de São Paulo. Esse desemprever uma abertllra de importação· selvage~ ela ,não deve ser
tp avãssaladcr que vem ·c<T'Jribrrindo enom:tl!2nellle pãra o aumento
aceita pela· sociedade .bmsüeira, porque não constrói; ela desdaaise naciooal vem acrescentar ainda o sofrimento da comunidade trói." Sobre a ~lftica econômica de revexsão do processo conbmsileira com a política econômica que, a meu ver, está privilo- sumista brasileiro, dizia p Ministro I osé Seii'I.: 1'Ele estava num
giando empresas estc!ngciras e destruindo, como jâ disse, a indús- carro de conida; deu uma freada repentina e um ca:vaJ.o..de-pau.
Hoje, o cail'O corre em sentido contrário, o que ocasjonará a
tria nacional. Muito obrigado a V. Ex'.
. . O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. Ex".. Sena- sua destruição." Em :relaçio a essas importações, principalmendor Antonio Catloo Valadares, pela manifestação que faz em defe- te na área têxtil, existe um forte dumping na China. na Coreia.
sa desse seoortio importante para a economia hmsileim.
no Paquistão; as indústrias naciooais do setor têxtil pagam taGostaria de ressaltar alguns elementoo que foram objeto do xas absurdas de impostos e não podem. nem pelo custo real das
debate boje pela manhã.
._
mcm::adorias, concOll"er com os produtos importados. Além. do
O Sr. JooéEduardoDutra- Pezmilb-me V.Ex'tnnaparte?
Jiumpiug, também existe o subfator.unento; não s6 o subfatmaO SR. EDUARDO SUPLICY - Com muito homa, Sena- memo, mas a chegada de mercadorias em dobro ou as mais variador José Eduardo Outra.
das fraudes que existem nesse tipo de importação. A Receita não
O Sr. José Eduardo Dutra - Senador Eduardo Suplicy, tem condições de manter uma fJSCa!ização pam todo o volume de
gostaria que o ptODllDCiamento de v. Ex'. ji aparteado pelos Sena- importações. V. Ex', como eu, é do Estado de São Paulo e já deve
dotes Bematdo Cabml e Antonio Carlos V aladares, servisse de re- ter visto em Vua&,pos o armazenamento de mercadorias importaflexão para esta Casa; deveria, inclusive, ecoar nos respoasáveis das em armazéns improvisados. A Receita não tem condições.
pela polil.ica econ8mica do Govemo. Por divetsas vezes, ji nos boje. nem de localizar essas mexcadorias. Se o Govemo taxar, simmmifestamos nesta. Casa. iDclu.sive em debate com o Ministro do plesmente aumentando as ~ctas de importação, não xesolverá o
Planejamento e Qz;amento, o Sr. José Sex:ta. no sentido de que, em problema. A indústria têxtil, hoje, precisa de um socorro muito
nosso entendimento, a politica ecooômica do Bmsil está sendo to- maior, de facilidades nos investimentos para modemizar o seu par·
'
cada com a visio do cóntadqr ~ com to:lo o respeito que tenho a que indosttialO SR. EDUARDO SUPIJCY- Agmdeço o aparte, Senaessa categoria pro6ssiooal; contador no sentido de que só pensa
em a.jlstar as contas.. s6 pensa em levar em oonsidexaçio as contas dor Romeu Tuma, salientando também que é importante, no debado Govemo, esquecendo-se de que por trás desses números e des- te sobre o que fazer com a indústria têxtil. quC se ouça a voz dos
sas contas existem cidadãos, existem trahalha.dores. A equipe eco- trnbalbadores, bem como a dos empresários.
nômica deveria levar em consideração o fato de que, DDlitas vezes.
O Sr. Beni Veras- Permít.e V. Exaum aparte?
simplesmente ao mexer em alíquotas de importação, fiéis, até, a
O SR. EDUARDO SUPUCY - Concedo o aparte ao nobre
essa visão de abez1w:a da econcmia, provoca profundos problemas Senador Beni Veras.
para a indústria na~ como vem acontecendo com a indústria
O Sr. Beni V..-as • Associo-me ao prommciamento de V.
lêxlil, a indústria de calçados. a indústria do coco, lâ no N<Udeste.
Ex.a. Estive por duas vezes com a Comissão de Industriais Têxteis
Inclusive, já houve um manifesto assinado por diversos Senadores,
de São Paulo, ocasião em que pmcummos a Ministta de Indústria
por iniciativa do Senador Teotaíio VIlela Filho, solicitando uma
e Canércio a f1m de alertá-la pata os problemas que estavam repsolução pam à questão da indústria do coco no Nadeste. Portanto,
além da questão da indústtia têxtil, gostaria que o prmunciameo.to resentando essa questio das impottaçlies de têxtil. Esse seoor, altamçUte empregador, em virtude dessas importações. estava cansande V. Ex• servisse também como uma reflexão pam a equipe ecodo um tremendo desemprego nos Estados produtores de têxteis. O
n6mica do Govemo, no sentido de que é necessário, sim, abrir o
País,. é necessário que o BnWI se insiia na globalidade. mas sem Governo deveria ser mais prudente na libemção da impodação de
têxteis. de forma que possa ser melhor administrado. evitando o
sueatear e destntir todo o seu paxque indoslrial. Assim, parabenizo
alto desemprego que isso provocatá. Muito obrigado.
v. Ex'pela oportunidade desse prommcia.mento.
O SR. EDUARDO SUPUCY - É importante essa obserO SR. EDUARDO SUPLICY - Agmdeço. Senador José
vação. De fato, a indústria têxtil é altamente e-gadora de gmn~ Dutrn, a manifestação de V. Ex".
E importante que as autoridades estejam atemas a cada uma de número de ttabalhadores em todo o Pais.
das sugestões feitas pela Carta de Bmsí!ia, refei:ente à questão de
A Sr" Benedita da Sava - Pmnite-me V. Ex' um aparte,
como melhOI3I'isso.
nobre Senador?
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Cao<:edo o aparte a V. Ex'.
· A Sr" Senadora Benedila da Silva - Quero par.lbenizar V.
Er peld prorntnciamento que .faz hoje. Estcu Ülscrita para discorIU sobre a mesma. matéria,. mas acredito que não terei tempo para
tal Apenas quero salient.ar que estamos na oontramiio da história,
porque. cuquanto o Brasil abre o setorpam a OOilCOll'ência inremacioml os países de Primeiro Mundo desenvolvem mecanismos de
defesa; de proteçio, e IlÓS não temos, aqUi, com relação às oossas
indústriaS têxteis, essa mesma proteção. Eu!ão, aproveitando a
opo<IIUtidade do prommciamento de V. Ex', gostaria de sugerir
que f:teaSSe ~gistmda. a Carta. de Bmsllia, pcxque ela é altamente

sensibiljzadóra, mas, ao ·mesmo tempo, esclarecedom de como
está essa situação não apenas no que diz respeito a Sio Paulo, mas
tambéin ao ·Rio de Janeiro, cmbc:n n8o oom a mesma gravidade. E,
por ootro lado, quCieiDOS garantir que haja também essa mãc>-&>-ob<a
qualificada na indóstria !&<til c também na confocçãa. E na confccçio
coostatamos que temos um námero muito grande de IIabalhadoms
que estio' perdendo 'o ""!' emprego. Está havendo um venladeiro
srateamento'na ~têx9}. PataJto. qaem pnafenízar V. Ex•pcx
enfocar; neste 1IIOIIlOiiO; essa matéria c pedir CJIC, atmvés do seu pronunciamento~ fique regislrada a Carta de Brasília.
o·SR. EDUARDO SUPLICY. Agndcço a sugestão de V.
E;'; SciDadam Bcnedi!a da Silva. c gostaria de informar que entre
as proposições da ·Carta· de Brasilia está a criação, no âmbito da
Secrctarlá de Política Industrial do Ministério da Indústria, Comér. cio e Turismo, um Coosellio de Política Jndostrial pam a cadeia
têxtil, com o objetivo de fommlar uma política setmial !&<til capaz
âe promover o desenvolvimento sustentável do setor. em conjunto
i:om a Associação Bmsileim da Indústria Têx1il.
Eu gostaria. de enfatizar a importância de, nesse Conselho
de Política Jndostrial pam a cadeia !&<til, haver a p<eSCDÇa da representação dos tillbalhadores.
O Sr. João Rodla - Pennite-me V. Ex' um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY. Pois não. nobre Sell3do<.
O Sr. João Rodla- Senador Eduardo Suplicy, acompaoho,
com muita atenção, a J!'COCUP'lção de V. Ex' na defesa c na prote.ção da indústria !&<til de
País. Um País de dimensões cooti.ncntaís. com 8,5 milbile:;:,~ com vocação totalmente defmida
pam a agroindústrj,a. poderia ser hoje um dos maiores produtores
de algodão do mundo. O que .me agiidc,o que D)O faz pensar c raciocinar, é o fato de que não estamos sacrificando, no momento
. em que faciHtarnÔs a importação~ a indústria nacioriaL Estamos sacrificando aqueles empresários que não quiseram se modetnizar,
que nio quiseram se atua1izar a fun de dispQ.tar cem um pa!s que
tem 2%, 3% da nossa área tctritorial, e que-aqUi chega disputando
o meteado~ disputando o preço. Então, eu queria evidenciar a V.
Ex•.. mais uma vez. que temos que disciplinar nossas prioridades
para o Paí~ pa:que considero uma. a~ssão o fato de se vender
· um produto. aqui, no nosso País. uma camisa. por exemplo, por
U$20 ou U$30, sendo que esse mesmo produto é vendido nos
shoppings ou magazines cm WaShington por U$8 ru U$10. Por
quê? Pmque Criamos a cultura inflaciODária; porque C:iiimos uma
forma fácil e ci.pida de ganhar dinheiro, mas esquecemos da qualidade. da quantidade c da máxima de que quanto maís se produzir,
mais se ganhará. A partir do momento em que o Govemo importa
pam equilibrar os preços intemos é porque ele está querendo tiansmitir um recado para a sociedade empn:sarial de nosso País: que
temos maiores e melhores condições de produzir não s6 no mercado intemo a custos, coz:p:petitivos.. mas no mercado -mr.en:iacional.
Não podemos noS ater simplesmente ao conceito de que temos que
proteger os empresários cotpOI3tivistas, os empresários que blscam reansos através da fonna de vender menos e ganhar mais. Se
temos um País tão grande. competindo com um país de ãxea teni-

toriaJ • volto a repetir-, que rcpnosenta 3%, no máximo 10% de
sna área. precisamos buscar soluções reais, temos que ·sair do paliativo. do corporativismo e inc:entivar o Brasil. a ser fonte produtora para. disputar com todo o mercado intema.ciona.J. não s6 na
área dos !&<leis, mas também na área da produção da agroindl!stria
e de todos os segmentos da indústria da transfórJDaÇão. Etrqueria
colocar essa questão com muita evidência~ c:liscol:dando de V: EX'.
poxquc não resolveremos o problema do. Brasil defendendo segmentos, defendendo m6clulos. em detrimento do interesse maia:,
que é o interesse macro da economia do nosso Pais. · ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) . Senador Eduardo
Suplicy, o tempo de V. Ex' está esgotado.
.. ·
O SR. EDUARDO SUPLICY • Eu gostaria de salientar,
Senador Joio Rodla, que é impOrtante a competição intemacioual,
mas é narural e é próprio do desenvolvimento das· nações· que se
industrializaram que levassem em conta os passos a.dequadbs. paxa
a abertura. pam a competição interilacional. Portanto, se; de uma
hora pam a oulra, como ocorreu m Brasil, reSolve-se diminuir
abruptamente as tarifas, oongclar praticamente a taxa =bial.
com relativa mpidcz escancaram-se oporàllljdades para importações tio elevadas que podem vir· ameaçar á [X6pria existéllcia de
grande parte do paiquC industrial têxtiL
·
·
Então~ é preciso que se leve em conta a gradual 'abertura: da
economia. de tal f = a se estimular, sim, a competiç!io, mas de maneim a nio inviabilizar a existência de uma indúsma que 6!llliÍ!O im[lOllante por sua le<:DOlogia. pelo mímero de trabalhadores que congrega. pela capacidade empresarial que acumulou neste País.
Sr.~ requeiro que a Carta de Brasília seja rcgistraJia como parte de meu prommciamenlo.
DOCUMENTO A QUE: sE REFERE o ~
EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
CARTA DE BRASÍLIA,
Neste meoiorável dia 9 de agosto de 1995, muniram-se cm
Bras!lia. no recinto do Senado Federal, empresários e· tnlbalhadorcs, seDadorcs. deparados federais e estaduais de todo o País que
compõem a Frente ParlamOntar Sup<apartídãria em defesa do setor
têxtil, bem como governadores. prefeitos c vereadores, além de
outras ilus!Ics autoridades, pam debater a grav!ssima situação das •
indústrias t&.teis e de confeoções. em fa.;e principalmente das práticas desleais de cométcio exetcidas por países asiáticos.
Esse movimento. liderado pela ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e outras importantes: entidades de classe de
todo o Brasi4 e com o apoio de mais de 200 Parlamentares., teve
por objetivo demonstrar ao Exm• Sr. Presidente da República. Dr.
Fernando Henrique Cardoso~ aos ministérios da área econômica e
ã toda população brasileira. a aflição que se apolera de toda a coletividade setorial (empresários e trabalhadores, estes últimos em
nú"""" aproximado" de 3 milhões de pessoas), e a necessidade
imediata de medidas mgentissimas pam que o desastre que se alastra por todos os quadrantes do tenitório nacional, de fechamento
de fábril:as e dispensa maciça de IIabalhadores, seja total e imediatamente

interceptado.

Os números assustadores de importações prcdat6rias (de

posse e do largo conhecimento do Govemo Fedem.. !). pmticadas
ao axrcplo das nonnas de livre comércio através de dumping, subfatnramento, subsídios e salários miseráveis,. estão sinalizando um
déficit no balanço de pagamentos do setor de mais de 4 bilhões de
dólares (exportações bmsileims de 1.5 bilhão de dólares e importa·
ção de cexca de 6 bilhões de dólares).
Diante deste quadro. as autoridades federais não podem
mais most:tar indiferença em relação a problema de tal magnitude,
sob pena de serem respousabilizadas historicamente pelo desapa-
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recimento de todo o espectro têxtil oacional. Isto porque, a Entidade maior do setor, a .ABIT - Associação Brasileira da Indústria
Têxtil, em colabor.lção com inúiDer.IS outras associações estaduais .
tem alertado, há cerca de dois anos, até à exauslão, sobre o desfecbo que a principio pare<eU a muitos um simples posiciOilaDl<llto ·
cootra a h"bemlização do coméicio intem.aciona1 de têxteis, iDas
que agora se escancam com uma dramática coostatação, de que o
setor está gravemente emermo, independen1e da vootade, da luta e
da gana do empresariado !xasileiro, II!llllÍetado diaute da inaÇio
das autoridades ICSpO!lSáveis, facilmente C<llllp<OVável pelos su-
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ções a!"">"" de dompiDg, Ião Jreqüellles nas vendas de divexsos
paises da Asia;
·
·
1.4) Imposição de COiJ.tingcnciamento às impa:taç&s daJx>.
sas· atr.wés do JOOCI!!liS!OO Jlm'ÍS"' pelo Artigo XIX dei GATT (atualmente OMC), que peDDitDá a iinposiçãO de quotas por um pnzo de
até 10 anos, can base Da média das ànpal•çiles dos 3 últimos anoo
~pata os quais se dispooha de dados. Tais quotas se
aplicado a importações de todas as origens, simpliíiCalldó e agili-

zando sobremaneira o trabalbo necessário pata sua adoção;
15) Redução do "Custo Brasil" pata estimular os investicessivos déficits atua.lmeme vexificados na balança comercial bia- · meDlos, a eficiência e a competitividade? com o objetivo de elevar
si1einl e inexistentes desde o longfnquo mês de agosto de 1981;
nossa capacidade de càncoiiência intemacional. Detliie os vários
O que mais vem causando perplexidade. no entanto, é que COÓlponentes 'do chamado "Cu-o BI3Sif.", destacam-se aS elevadWas autoridades brasileiras vêm argüindo sistematicamente· como simas taxas de juros praticadas atualmente, que vêm sufoê:arido as
elemento impeditivo da tomada de decisões pam salvação do se' ·· empresa$, im"bindo·os investimentos, a produção e o emprego.
tor, a existência de notmaS e regulammtos imemacionais·dos
2.Medidasacortofmédioprazos:
quais o BI3Sil se tomou signat.irio, quando o mais dOsaVisado ci·
2.1) Criação, no âmbito da Secretaria de Política Industrial
dadão coostala diariamente pela imprensa que países do Primeiro do Ministério da Indústria. Coméroio e ThriSmo, de um Conselho
Mundo colocam venlade~ muralhas de proteção às suas indús- de Política !Ddusb:ial pam a Cadeia Têxtil, com o objetivo de forIrias a!Iavés de medidas que se dizem enquadradas no contexto mular uma Política Setorlal Têxtil capaz de promover o desenvoldos tratados intemacionaís. Com efeito, todos "os países desenvOI- vimento sustentado do setor, em"Conjunto com a ABIT- Associa· · ·
v;dos, e isto é meridiano, impõem quotas de importações e mreitos ção BI3Sileila da Indústria Têxtil;.
2.2) Instituição de linha de ctédito, pam capital de giro e ficompensat6rios a vários'produtos brasileiros. Caso idêntico é o·do
nÕSS6 seto<, que eDCOill1'a baJreii3s de salvaguarda em todas as ló- nanciamento da totalídade dos investimemoo na modernização da
calidades·do mundo, mesmo não ptaticando qualquer tipo de ófen- · Cadeià Têxtil, com pi3ZOS de carência necessários e juros de mersa legal aos países importadores, mas, lão«mente, pela preocupa- cado intemacional;
..
ção desses mesmos paises pela presetvaÇão do emprego de seus
23) Criação de um fundo de seguro pata gai3Dlir o financidadãos e do parque têxli! altamente privilegiado que mantém.
ciamentos as micras e pequODaS empresas, objetivando o seu oresJá foi dito anterionnent<:, em carta aberta ao Sr. Presideme $imento e a redução da informalidade;
da República publicada pelo setor, mas que vale repetir nesta
2.4) Isenção dos impostos incidentes na aquisição de máopol1Ullidade, que "a abertma. comeztial não deve siguificar, de quinas, equipamentos, aparelhos e ~ de fabricação namodo algum, a opção pelo desemprego e pela queda da produção•. clonai, bem CODJO dos sobressalentes e f .....mentas que acompaQuando mal conduzida e desampar.oda resultará, fatalmente, no uhem esses bens, destinado a integrar o ativo imobilizado das emdesaparecimento da atividade produtiva como, aliás, nos advertem presas, a semn utilizados no processo produtivo em estabeleci-

inúmeros ex.ei!JPlos OCOD:ida; :recentemente em vários outros paises.. Quando bem dirigida e adminís1Iada poderá tmer erionnes

bene:ficios à Nação BI3.Sileim1'.
Destarte. e pelas razões expostas, IXJblicamos nesta data. o
presen.te documento~ deuomiDado ''Carta. de Brasília''~ com as propostas a seguir alinhadas. as quais jylgamoo indispensáveis à salvação da sofrida e debilitada 'Cadeia Têxlil Naciimal que nos seus
estertores, clama P"!" Justiça!
.
I - PROVliJBNCIAS GOVERNAMENfAIS
1) Medidas Emergencials:
1.1) Elevação das tarifas de impol#Ção de tecidos e de
confecções que eslão sob pressão de importações pmdalórias, a
exemplo das medidas recellles tomadas pam autos, eletrodomésticose calç3dos;
1.2) Eliminação do .ptaZO permitido pam o financiamento
das importações de manufatUiados têxteis e de coDfecções pata
que as condiçiles de pagamentos" sejam somente à vista. Trata-se

de medida. a ser a.dota.da imediatamente, visando reduZir o- afluxo
desordenado de importações preda16rias que concomom em coudições privilegiadas com a produção D3cionai que s6 pode ser financiada a juros anormalmente elevados que vigem amalme:nte no
men:ado biaSileiro;
1.3) Modificação do sistema de tn'butação das importações
dos produtos classifu:ados nos CapÍbllos 50 a 63 da Tarifa Extema
Comum (I'EC), passando-se da tributação ad valon:m, ora vigente, paxa a tributação por tarifas especificas. Este sistema. ao tn'bu·
tar as iDJportações com base no seu peso, neutr.iliza as manobras
freqúemes de subfaturamento pam a sonegação do Imposto de 1mportação e reduz substancialmente os efeitos danosos das importa-

meDto indu.strial da cadeia têxtil;
25) Jseução dos impustos incidentes na importaçã'o de máquinas, equipamentos. apare'JI:!Os. instiumeDtos e seus materiais, e seus
respectivos acess6rios, sobressale:ntes e fC'J"t31l''fflfas, cJestinados a integraro ativo ~das~ a serem utilizados no processo
produtivo em estabelecimento industrial da cadeia têxtil;
2.6) Isenção dos jmpostos incidentes na importação de partes, peças ou componentes .deStinados à produção de máquinas e
equipamentos pela indústria D3cional de bens de capital, desde que
venham a imeg13<oativo imobilizado das ""'l""'l' da cadeia têxtil;
2.7) Isenção do adicional ao frete pata renovação da maliuha mercante, relativo aos bens importsdos com os benefícios de
que tratam os itens 25 • 2.6;
2.8) De]xeciação aoeletada opciooal eles máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos adqniridos com os beneficias de
quetratamositens2-4a2-6;
2.9) Compensação total ou paicial ou prejuízo verificado
em um periodo-base, com o lucro real determinado nos seis petíodos-base subseqüentes, desde que não sejam distn'bu!dos lucros ou
dividendos a seus sócios ou acionisl4s enquanto houver !<"juízo a
compensar, pata efeito de apuração do impscto sobre a tende;
2-10) Isenção do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre opmoções relativas a lllulos mobiliários, nas
operações de financiamentos às emptcSIIS da cadeia têxtil.

n- Compromissos das-

I) Inv~stir 15 bilhões-de dólares a até o ano 2000, e máquiDaS, pat1e$, peças e equipantentos de controle de qualidade;

:2) Reduzir a idade média do equipamento instalado pam 6
anos até o ano 2000;
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3) Implantar • opei3I" sistema moderno de gestão da qualidade. de confotmidade com o l'rogr.lma Brasileiro de Qualidade e

Produtividade e as normas ISO 9000;
4) Pro,ietar e rea!i= programas de capacitaçiio e qualificação da ~-obia. visando também a motivação e xealização
profiSSional '
Metas a serem atiugidas
I) AlJ!D<DIO das expc<tações elevando a participação do BI3Sil
no mett:ado intemaciooal paa US$3 bilhões até o mo 200);
2) Retomada da produção através do aumento do C<JI;ISUillO
per <apita de produlos têxteis;
3) Ampliação da capacitação tecnológica. dotando o setor
de eficiente .illfi1.-es1IU1Ura pan competir em igualdade de oondições com importados;
.
4) Fortalecimento das pequenas e médias emjÍrosas e ,.,.m.

m-

ç.ão de infonnalidade;

. .
S) Fortalecimmto das relações c:apitalltrabalho, com a <riação de I milhão e 400 mil novos empregos na indústria e na agriculturil, àté o ano 2000. · •
•
Brasília. 9 de agosto de .1995. - Luiz Amérioo Medeiros,
Presideute- pela ABIT (Associaçiio Bmsileira da Indústria Têxtil)
e por todas as entidades IOpreSOntadas.

·o SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa cmnmica
ao Plenárlo que o I'Iesidente da Casa esteve presente à inauguração. hoje. do Congresso sobro os Problemas da Indústria Thtil do
Brasil Teve oportunidade de sol.idarizar·se com as reivindicações
que ali fmam feitas, porque trata-se de um dos selo= mais importanleS da indústria nacional.
Conoedo a palavta ao nobre Son>dor Pedro Simon.
v. Ex' dispõe de 50 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Prommcia o seguinte
discwso. Sem revisão do orador.) - Sr. I'Iesidenle. Sx's e Srs. Senadcm::Sy voho a um tema. que foi muito debatido ODlem aqui: a
questão reforeate ao Sr. Dallari.
Pelo que a imprensa noticia, o ilustre Sr. Dal1ari deve Solicitar a sua demissão ainda hoje. Creio que seria correta a demissão..
Creio, Sr. Presidente. que ficou mnim eslrulba a posição de S. Ex'
em ser sócio de uma empresa que presta assessor:amento tknico a
eJII!l=liS com as quais 'CStiio diretanlente ligadas a sna ação e ao
seu comando.
·
·
_
Acredilo sér COJreta a dentissio de S. Ex'. E digo aqu~ Sr.
Presidente, o que teDho repetido: o Senhe< Presldeute da República não pode ter responsabilidade por equívoc;os que aparecem no
seu Govemo. Sua Excelência tem, s~ xespcmsabilidade por sanear esses eqofvocos.
Outro dia, o Senador Antonio Carlos Magalhães disse à imprensa que levaria nomes ao Senhor P,..idente da República, de
pessoas que teriam sido nomeadas e que Dão mereciam ser nomeadas. Aebo com:ta a posição do Sr. Antonio Carlos Magalhães.
Amigo é pan isso. Se esses fatos são do conhecimento de nm ho-

mem p6blico. êle faz um favor em noticiá.~los ao Presidente. Achei
equívocada a posição do porta-voz do Presidente em não citar os
nomes. Disse que, sobro dez dos nomes. o Presidente já sabia que
não havia nada e qoe dois precisavam ser investigado. Não se Iratau de um problema entre o Senador AntoDio Carlos Magalhães e
o I'Iesidente da República. Foi uma questão entre o Senador da
Repliblica e o P,..idente da República com relação a nm problema nacional.
Txatar-se-ia de uma questão pessoal entre o Presldeute da'
República e o Senador Antonio Carlos Magalhães, se este tivesse
ido pessoalmente ao enconlro do Senhor I'Iesidente da República.

sem noticiar à imprensa, na qualidade de amigo e de conselheiro, e
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lhe dissesse: "Gostaria de lhe falar que esses casos são graves e
que você está cometendo um enu". Mas o Senador Antooio Carlos
Magalhães fez questão de dilM e de noticiar que ia levar essas
questões ao Seilhor I'Iesidente. Com isso. eu, Pedro Simon, quero
saber quais são os nomes e os fatos apontados, seDão há nada e se
o assunto
ese!arecido. Com todo o respeito ao Sr. Porta-Voz,
a Nação precisa saber disso.
A imp:ensa noticia que Sua Excelência disse que, dos doze
casos, dez não tinham fu.ndamento e que dois precisavam ser m.
vostigados e que iria esclarecer o assnnto. A imprensa publicou
que o Senador Antonio Carlos Magalhães disse o seguinto: "Não é
verdade. O Presidente não me disse que não havia nada com rela-

sem

ção aos dez11• A imprensa noticiou que o porta~voz telefonQU para
o Senador Antooio Carlos Magalhães e lhe disse o seguinte: ''Va~
mos dar o assunto p<r encexrado; não se fala mais nisso'~ Isso não
estó certo. Dev&-se falar no assnnto. no sentido de que possamos
saber quais são os doze oomes mencioaados pelo Senador, o que
foi dito, o que existe e o que não existe.
Os casos do Senadot_Antonio Carlos Magalhães e o do Sr.

Mihon Dal1ari me levam a analisar o apelo que fiz ao Presidente
da República, no semido de que· Sua Excelência recriasse o que.
lamentavelmente, a assessoria o levru a extinguir, que foi a Comissão Especial de Investigação - CEI, que o Presidente Itamar
Franco constituiu. Tmta-se de uma COOJissão composta por pes~
soas da oonfiança da sociedade, tendo o ~ da Adntinistiação oomo coordenador. exatamente para, ao lado do Presidente da
Repúblic:a, prestar as informações e buscar os esclarecimeutos de
qualquer noticia que aconteça.
_
Assim, não se repetiria o que aoonteceu como Sr. Dallari,
ou seja, a revista Veja publicou a noticia e o Govemo foi aliás.
Um governo sério, responsáve~ não pode ser ponteado pela imprensa: nem pela Veja. nem pela Folha de S. Paulo. nem pelo
Jornal Nacional Um governo sério, um governo responsáve~
teJ;D.

que ser pontêado pela sua assessoria e até, no bom sentido.

pelo seu sistema de informação. Não me refiro ao antigo SNL que
existia pam descobrir se o indivíduo era colliDllista ou seja lá o que
for, mas a um serviço de ~oanação que objetive verificar a seriedade, a integridade e a honestidade das pessoas que compõem ou
são convidadas a compor o gOverno.
furou a assessoria do Presidente Fernando Henrique Cardo- •
so, fazendo oom que Sua Excelência extinguisse a CEI. Volto a fa.
zero apelo que fiZ pessoalmente ao Presidente no Palácio do Pia·
naltn: recrie a CEI, Senhor Presidente. compostà de pessoas da sua
confiança e da c:onliança da Nação. Pessoas que não sejam nem
ministros, nem assessoi"e& de ministro,. nem homens de partido
coo.b:'a cu a favox;. mas pessoas que teDham a

credibilidade da Na-

ção, como as que integravam a CEI no tempo do Presidente Ita-

mar. E esse setor vai fJSCalizar. vai tomar co:ahecimento dos fatos.
fazer-lhes a anãlise e colocá~los no papel pm:a. assessorar o Presidente da República.
Eu li no jomal. na semana passada. o nome de um cidadão
de Minas Gerais <Pe foi presidenle de mna entidade ao tempo do
Govemo Itamar e que não foi indicado para nenhum cargo ""
atual Governo. Tmta-se do Sr. Marcelo Siqueira. Ele deu a informação à imp:ensa de que Itamar Fnmco estaria rompendo com o
atual Presidente, poeque Femando Henrique não havia nomeado
ele, Marcelo Siqueira, nem nenbnm dos representantes de Juiz de
Fora para cargos no Govemo.
Está no jomal nma manchete cem a informação atribuída ao
Sr. Marcelo que diz que o Sr. Itamar FillllCO está rompendo oom o
Senhor Fernando Hemique, poeque ele, Marcelo, não foi nomeado
pan detcnninado cargo e que. além disso, havia mais gente· ds
''República de Juiz de Fora" ~e não tinha sido nomeads.
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Duvido que esse cidadão tenha falado em nome de Itamar
Quem está discutindo o padrão da ética, da IDOtlll. da digni·
Fru>co. Duvido que passe pela cabeça do Sr. Itamar Fr.mco rom- ·dado, da ~do Governo e do Congresso Nacional é a impe< com o Senhor Fernando Hemique Caidooo porque o Ptesiden· ptensa brasileiia. E claro que considero importante a hõenlade da
te não nomeou seja Já quem for de Juiz de Fom.
imprensa; essa é a sua missão.; O papel da Veja foi mUito impor~
Testemunhei no Palácio do Plana!Jo todos os entendimen· tante; o papel do Sr. Antonio Carlos Magalhães teve também sua
tos, atê o 1iltimo dia da presença do Sr. Itamar Franco à frente da influência, Em uma democracia, é fundamental discutir as idéias,
Presidência da Repób!ica, com Fernando Henrique ils v~ de debater os fatos, sejam reais ou não.
assumir. Em netilium momeJlto vi o Sr. Itamar Fnnco fazer qualNo entanto. o Govemo não pode agir apenas em fuliçã.o disquer tipo de sugestão ou de apelo ao Presidente Femando Henri· so. A Revista Veja denunciou o Sr. José Milton DaJlarl'eo Gover·
que Cazdoso.
no mandou demiti-lo. Se aquele semanário não o tivesse feito. o
Acllo que esse cidadão, que nem lembro se conheço, está Secretário de Acompanhamento de Preços permaneceria por mais
mentindo. Repito: está mentindo para o jomal, no momento em dois anos. Nesse caso, entta a função da Comissão Especial de Inque ele diz que o Sr. Itamar Franco rompeu ou vai romper com o vestigação - CEJ; e da Ouvidoria, para ouvir os oomentátios que
Senhor Femando Hellrique Caidooo porque ele não foi DOOleado
estão OOOIIOildo e assessorar o Senhor Presidente da República.
Pelo amor de Deus! Volto a af'nmar que ele está mentindo. Duvido
O Sr. Eduardo Sopficy • Pem>ito-me V. Ex'um aparte?
que o Sr. Itamar Fr.mco tenha exigido a nomeação dele ou do -coO SR. PEDRO SIMON- Comprazer, ouço V.Ex'
ronel da Pollcia Federal, o Sr. Romão, rude qualquer pessoa..
O Sr.Ednardo SopBcy ·Senador Pedro Simon. V. Ex' faz
Se estivesse ~ isso, lamentaria muito a .posição uma observação de CllOIDle peso, em virtnde de ter sidoL!der do
dele, porque não seria OSr:,. Itamar Franco que eu: ropheci. O Ita- Governo do Presidente Itamar Franco, oonbecer de perto o que
mar Franco que COZ1heço e cccn quem mantenho as meihOl'eS rela- oconia ao nível da gestão anterior e. também. por suá. telação proções é o cidadão que sempte fixou a sua conduta na setiedade, na funda de amizade oom o Presidéute Fernando Henrique Caxdoso.
dignidade e no respeito.
Pondelll que o Sr. José Milton Dallarl. Secretário de A:compaoha1\faiç de uma vez; o Presidente Fernando Henrique Cazdoso mento de Preços do Ministério da Fazenda, já devO;ia ter side
cáneiJ.tou..me que ele p<6p:io escolheu o então chefe da Casa Ci- afastado. Na segunda-feira, o Senador José Eduaido Dutta, eu p:óvil. Sr. Henrique Hargreaves. A escolha foi de SUa ExoeL!ncia, prlo e outros levantamos a questão diante da reportagem da ~vista
não houve recomendação do Sr. Itamar Fmnco.
Veja. Na ocasião, o Senador Vllson Kl.einübing, oomo Vke-Lider
Não existe essa estória de que a imprensa está noticiando do Govemo, af!nnou que seria importante que se desse um pr.izo
sobre a ''Rep6blica de Juiz de Fora", potque tem que nomear o fu. de 1:rês ou quatro dias pua que o Govemo esclaxece~ a questão.
!ano. Na mmba opinião, não tem que nomear ninguém. A ''Rep6- .Na verdade. Senador Pedro Simon. os quatro dias se vão e eu esblica de Juiz de Fa:a" tennioou e o Sr. Itamar Fru>oo é Embaixa- perava que, a esta altma, estivesse o Uder do Governo comunidor em Portugal S. Ex' teve direito de escolher os a.ssess<l!'eS que cando ao Congresso Nacional e à opinião pu'blica a situação comquisesse, o resto teiminou.
pleta dos fatos, que não são tão complexos assün para se ter tamaCabo ao Presidente Femando Hemique Canloso verificar a nha demma. na tomada de uma decisão, porque mais e mais as idas
=npetência daquele que deseja nomear, caso coott3rio, não deve e viDdas cem re&J)eilo a esse caso estão a tomar cada vez mais dififazê.lo. Agora, nomear porque se ttata de um amigo do Sr. Itamar cil a si!uação do Sr. José Milton Dallarl, bem como a do Governo.
FillllC09 me parece um absurdo.
·
Tem-sê notícia agora de que. há. um ano e cizlco meses. o DeputaEstou falando isso por causa da zepatagem desse cidadão, do Alexandre Cardoso, dà·Assembléia Legislativa fluminense, já
que me chamou a atenção, Sr. Presidente José Samey, e me irrltoo. havia pxestado ao Governo, ip.clusive com pronunciamemos ~li
Em manchete nos jornais, ele comunicava ao Brasil que o cos, informações semelhantes àquelas que agora fomn p.Iblicadas.
Sr. Itamar Franco estava rompendo relações oom, o Presideme Fer- pela revista Veja. Em ''O Homem da Decisão", título que dá ao arnaodo Henrique amlosp, pon:JUe não tinha sido llOlDeliôó para um tigo de sua cobma de hoje, Jâuio de Freitas menciona: ''Dono de
determinado cargo.
95% da Decisão, o booeficiãrio dos lucros da orientadora de emConsidero o Senhor Femando Henrique Caxdoso mn ho- presátios e neg6cios é Daliari -justamente o eilcanegado. no Gomem de bom. Sua Excel<lncii pede ter hoje amigos mais intimes, verno, de aceitar ou recusar aumentos de preços, analisar tarifas
mais chegados do que eu, mas ninguém del;ta Casa tem uma ami- pagas pelas empresas, fa>M listas de produtos protegidos puliS
zade mais amiga. profunda e de maior oonteúdo do que a minha, restrições à importação, propor quotas para produtos hnportados"
que vem das horas difíceis do exílio; em que lutávamos contt:a o Será que José Milton Daliari teria sido colocado no Govemo para
· fazer exatamente o que tem feito • pela afirmação de Jânio de Freiregime da Ditadura. da violência, do arbítrio.
tas? Se isso for verdade, a situação do Govemo do Presidente FerQuando fui husci-lo no Cebtap. o nome dele era proibido
nando Henrique Caidoso se complica. O Sr. Jooé Milton Dal1arl.
sair nos jornais de São Paulo. Le.vei-o ao Rio Grande do SuL onde
em entrevista à Folha de S. Paulo, ontem. reclama do fato de tellnhamos pmticamente mna tep1iblica aberta, em cuja Assembléia
rem sido divulgados :recibos: "O estranho é como vaza um neg6cio
Legislativa, ainda que cen:ada pelas tropas do Exêrcito, podíamos
desses assim. Onde está o sigilo fiscal?"Ora,. ele queria. então. que
debater os problemas do Brasil.
os negócios entre a empresa Decisão e cada uma das 20 empresas
Tenho respeito pelo Senhor Fernando Henrique Cazdoso. que assinalam prestação de serviços não fossem divulgados?
Considero Sua Excelência um homem de bem, sério, c:om:to, bom- Diante de postma dessa naiUrela, o Governo aÍJlda está refletindo,
intencionado. Agoia, há mcmeutos em que Soa Exee!ência tem de coosiderando se vai ou não afastá-lo? Esperaria que o porta-voz do
parar P= pensar.
Governo uo Senado, na tazde de hoje, já cem grande demora, estiPor exemplo, essa sitoação do Daliari é séria, mas o Senhor vesse aqui a dar uma explicação defmitiva sobre o assunto: se houFernando Henrique Cardoso não tem nada que ver com isso! O ve boa-fé ou não, o que aoonte<:eu. O Senador José Eduanlo Dutta
que é sério é que esses fatos estejam acontecendo em decor:rência deu enttada de um requerimento de convocação do Secretário da
de uma reportagem publicada pela revista Veja. Se não tivesse Receita Federal, Everanlo Maciel, bem oomo do Sr. José Milton
ocorrido, o Sr. José Milton Dallari f!caôa mais mn ano.
Dal1arl. para prestar esclarecimentos na Comissão de Assuntos
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Econômicos. Esperamos que isso possa ocorrer o quanto antes e
que, inclusive, amanhã, na Comissão de Assuntos Ecanômicos,
esta matéria receba a prioridade que merece, com urgência;. Mas
cumprimento V~ Ex·~ pmque fala com a PJStma de quem conhece
de perto as questões do Govemo~ :inclusive aquelas vindas da gestão passada, porque V. Ex* foi Líder do Govemo anterior. E. se ti.

vesse tido, portanto? como demonstra hoje, o conhecimento desses
falos dmaD1e o Govemo José Samey, tenho a certeza, teria a postnm que t= hoje da trihma do Senado.
O SR. PEDRO SIMON - Agmdeço o aparte di \CEx",
mas posso informar que nem o P.r:esidente Itamar Fr.mco9 nem eu,
nem o então Ministro da Faunda, Femando Henrique Caldoso,
sabiamoo deste fato. A Nação não sabia, o que é natural Como iamos adivinhai? Na realidade, a ser verdade. feia foi a atitude do
Sr. José Milton Dallari, que tinha de dizer que Dão poderia aceitar
ocargo.
,
Certa vez. o Presidente hamar Franco convidru o Sr. Antônio Ermírio de Moraes par.a. ser Ministro das Minas e Energia e ele
teSpOildeu que agmdocii eD)OCionado o convite, mas, não poderia
aceitar porque sua empresa tinha enonnes interesses ligados a esse
Ministério - minas, alumínios etc. F!Caiia, pois, nnma posição
muito delicada: ele, ccmo Ministro de Minas e Energia, decidindo
sobre set<xesligados l súa empresa.
· · Essa foi uma atiblde ética, :respeMveL Na ocasião, nem o
Fernando' Hemique, que estava ali como Ministro da Fazooda;
nem eu. como Líder do Governo, e nem o então Presidente Itamar
tíJJhamos nos dado ceata desse detalhe.. Foi ele quem nos alertou
para o fato.
A mesma sitnaç3o é a do Sr. Dallari. ele deveria dizer o
mesmo. O que aparece no jomaL a ser verdade, é que são R$500
mil na declatação de Imposto de Renda da sua empresa,
pondendo a p11ticamellle R$45 mil por mês. Se a pessoa está ganhando esaa quantia por mês, é uma boa empresa, que vai muito
bem, é um belo trabalho. Mas aair de li para ganhar R$5 mil? Po-

=-

deria sair, nãQ vejo nada de mais. Se ele saísse de onde está para
~ assistência ao Ministério da Cultuta ou da Justiçá, tudo
bem, mas pre>tar assessotia ao setor que está diretamente ligado à
sua empresa e às empresas qne adminisaa.. que dá assessoria? Perdoe--me, meu amigo D~ mas é um grave e profundo erro cometido. Ele não tinha o direito de fazer isso com o Ministro Fernando Henrique, com o Presidente Itãmar e cem b amai Presidente
Fernando Henrique Caldoso.
Agora, com relação ao alillso, diSCO«lo dO V. Ex", nobre Senador Eduaido Suplicy. Penso que esse é um assunto que pegou o
Governo DDm impaeto tão grande que ele <!"h obrigação de analisar, estudar, aprofundar-se, de ver o que está acontecendo. Inclusive a informação que tenho é que o Govemo já riem está esperando
a conclusão do inquérito, está acreditando que o assunto é tão sério que impede o Sr. Pallari que peça demissão antes da apmação
do inquérito. Penso que vai acontecer isso.
Sr. Presidente, cutro dia um nobre Senador do PSDB, nosso
querido amigo pelo Amazonas, em nome do PSDB. veio a esta tribuna e debateu essas malá:ias das """""'çlle< de um govemo, de uma
situação delicada igual a esta que estamos atiavessando, onde as interrogações são enoanes, o cumprim<Dto do dever não sabemos como é.
Wao nego aos senbOieS que. pela primeira vez na minha
vida, encontrei-me numa situação dificil com a minha consciência..
Foi o problema da Petrobrás, do minério. Sou um guri que vim da
luta pelo petróleo, batalhando por essas causas e, de repente, as
coisas estão assim. O meu problema é saber onde está a realidade.
Seri, que o mundo mudru tanto? Penso que não.
Então, numa hora como esta,. o Govemo não pode deixar de
ter o seu comportamento. Tenho mâgoa com relação ao meu Presi-
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dente Femando Hemique, porque, quando eu quis fazer a CP! dos
Com!ptores, agiu mal o Govemo quando Dão o pemlitiu; agiu mal
o PSDB quando pediu ao seu líder na Cámaia dos Depilados graças a Deus não aconteceu no Senado - pa13. retirar as assÍilablI3S que o Deputado José
estava colhendo, e que já haviam sido dadas. Foi detemünada a retirada. E ao PFL, ao PSDB e
ao PMDB foi determinado que não assinassem mais. caso ainda
não o tivessem feito. sob o axgumento de que ética e COIIUpção
eram assuntos do passado. ''Agma. é a hora da refot'IIla'' - di.ssetam
o Senador Pedro Simon queria alterar. complicar o processo
da bom em que estávamos vivendo. ttazendo um assunto que já
havia passado''.
No Congresso. há momentos. VIVemos o momento do im·
peachment, que deve ser esquecido; vivemos o momento da CP!
do Orçamento, que já passcu. Agora,. estamos no mcmento das reformas. Concordo que este seja o momento das reformas, para as
quais devemos dar prioridade. Mas isso não signiíJCa que tellhamos que jogar o lixo para baixo do tapete para, daqui a algum tempo, ver o que sobrou dele.
Quanto a esta parte, discordei e discordo de Sua Excelfu!cia,
o Ptesidente Fernando Henrique Cardoso. Penso que cometeu
um lamentável equívoco na sua biograf13., quando proibiu a CPI
do Congresso Nacional para estudar o terceiro tempo. que eram
exatamente os comlptores. Mas, se fez isso, se, levado pela sua
assessoria, lamentavelmente, extinguiu a CEI· Comissão Especial de Investigações, se até boje não se tem iostalada u:iDa ouvidoria.., para ouvir e ser a ligação da sociedade com o Presidente da
República, a sua responsabilidade é nmito maior! Não concordo
com. isso.
.
Se há algo, Sr. Presidente, que estamos tentando mudar- e
V. Ex" tem parcela aqui no Cong=so, """"' tem o Presidente da
Câmara - é exatameDte a imagem no sentido da dignidade, da correção e da seriedade. Não adianta mudar a ConstituiÇão, não
adianta mudar o :mundo, se. a certa. altura do campeonal:~ os 11Sn;.
Dallaris da vida" têm uma empresa e não têm a conduta ética da
seriedade de dizer ''não posso ser o etlCal'IOgado de ÍlXação de preço. pois tenho aquela empresa". .
Essa não é uma quéstão de lei, de Constituição cu de reforma, mas de coosciência, de fotmação, de peiSOnalidade, de espírito e de dignidade. Isso que o meu amigo Fernando Hemique Car- doso t= que ter presente. O homem de bem, sério, digno que fo~
o sociólogo, o homem que_lutou, que resistiu, o homem que tem
uma vida familiar e pública que é uma linha reta, não pOde fazer
esse tipo de concessão a nenhum tímlo! Não pode fazer esse tipo
de concessão. pois sabemos quando se faz a primeira concessão,
mas não sabemos quando se faz as outras.
Sabemos que, quando nos desviamos da rota certa e vamos
por um ootro lado, fazendo uma pequena concessão para agradar a
fulano ou para evi:taJ: um equívoco, ~terimmente. Sr. Presidente.
desviamos a rota, e o caminho muda. E célebre o ímal daquele livro O Julgame!llo de Nüremberg, quando o p<eSidente de jdgamento da Sup:ema Corte Americana condenava à morte um amigo
íntimo seu. de grandes reuniões de intelecmais do mundo inteiro,
que foi o chefe da política de naúllidade, da política de ava!lÇ<lS do
nazismo, e es~ como última vontade pede para falar com o presidente da Corte americana. Quando o pre:.idente chega il sua cela,
ele lhe fala: "Gostaria apenas de saber ccmo cheguei a1é aqui. V.

Genomo

- "e

Ex• me CODbece das reuniões que fizemos, V. Ex.• como jurista e
eu como cientista. Sempre fui um cientista, nunca tive idéias, nun·
cative ideologias, nunca fiz política partidária, en.f~ não tiVe absolutamente nada, fui sempre um cientista do mundo. Sendo assim, como pndetia ter participado deases absurdos ditos no triby-~
na!?" Responde o pre>~: ~~ ~-!:'!""'" o primeiro judeu-
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ou seja lá quem for e você abriu mão da ética e da seriedade pela
primeira vez.. O resto veio depoís."
Como irmão, dou este conselho ao Presidente Femando
Henrique Catdoso. Ele Dão pode abrir mão dessa seriedade, dessa
· correção~ enfllD. do que caraderiza a sua vida e a sua biogmfia..
Nmguóm lhe pode dar lição. Ele tem que dar lição ao Brasil por·
que foi eleito Presidente da Repllblica por várias raz6es, sendo
essa a principal.
·
Se me perguntarem por que o Brasil votoo em Femando
Henrique, vou responder que votoo por várias razões. Eu votei por
inúmeras razões. mas essa foi a principal. pois sabia que Fernando
Henrique era um homem de bem, um homem digno, um homem
comto, e sabia também que poderia olhar para os meus filhos e

dizer que tenho um Presidente que vai fazer com que o meu País
dê certo.
O Sr.Ednardo Suplicy- Pe!mite-me V. Ex" um aparte?
O SR. PEDRO SIMON· Ç>uço V. Ex' com prazer. .
O Sr. Eduardo Suplicy • E apenas um complemento de in,
farnoação. Tenho uma ~poção: será que o Pxesidente Fernan·
do Henrique Cardoso desconhecia esse fato? Era sabido que o Sr.
José Milton Dallari. em govemo amerior, quando do tempo do Mi·
nistro Antônio Delfim Netto,·havia sido membro respom:ãvel pelo
controle de preços, tendo se especializado nesta área.. Posterior·
mênte, com uma atividade privada. t.orncu-se consultor de entidades empil'sariais, especializadO justameDte na ái<a de diálogos sobre a questão de ptOÇOS. Então, sabia-se pelo me.nos que tinha essa

atividade; isso era do ccmhecimento, imagino? das antoridades govemamentais anteriores.. O que seri3. de esperar é que, uma vez
vindo ao Govemo, de pronto deixasse aquela atividade na qual havia se especializado. pois não poderia estar agiDdo ao mesmo tempo dos dois lados, como agora parece e segundo as informações
estaria OCOIIeD.do. Creio que isso aumenta a responsabilidade do
esclarecimeDto por parte do Govemo.
O Sr. José Eduardo Dutra • V. Ex' me pemrite um aparte,
nobre Senadot Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON • Pois Dão, nobre SenadOr José
Eduardo Outra.
O Sr. José Eduardo Dutra • Nobre Senador Pedro Simon,

gostaria de acrescentar alguns pontos ao pronunciamento de V.
Ex•. Quando. na se8t,tnda-feira. fiZ U!ll pronllllCiamento aqui, nesta
Casa. sobre a questão do Sr. 'José Milton Dallarl. disse que, a serem verdadeiras as infonn•ções dadas pela revista Veja, o Sr. Mil·
ton Dallari deveria ser afastado imediatamente", sem pxejlízo de
outros procedimentos de natureza jwfdica que porventnra viessem
a ser tomados. Acredito que o Governo•. nesse caso, realmente

adotou uma postura de avestruz, enfiando a cabeça no chão como
se não fosse com ele. como se a questão depeÚdesse. única e exclusivamente, de uma decisão do próprio Milton Dallari. Outro aspecto é que o próprio Legislativo tem que encarar isso como uma
responsabilidade para nós, legisladores. A Nação brasileila Dão
pode ficar na dependência de que um ou outro cidadão tenha um
gesto ético para aceitar ou não cargos que porventuia se choquem
com sua atividade profissionaL O Congresso Nacional tem que dar
uma contribuição para a profissionalização da máquina pllblica
brasileila. Precisamos aprovar aqui algum tipo de legislação que, a
exemplo do Banco Central, da Receita Fedcnl. exija de diversos
cargos alguns pro-requisitos para as pessoas que venham a ocupá·
los. OUtro aspecto que o Congresso Naoional. porticubumente o

Senado Federal. tem que estar atento - até aproveitando a referência de V. Ex• à CPI aos Conuptores - é que estamos entrando ago-·
ra no processo de privatização do setor elétrico, de flexibilização
do monopólio eslalal das telecomunicações e possivelmente da Pe·
~?brás· Sabemos que nesse processo de flexibilização. com certe-
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za, diversas dessas eJll!IIl'Sa5 que seriam alvo dessa CPI dos corruptores vão participar. Portanto, é inadmissível que esse processo
se inicie som que consigamos dar o ten:eiro pas_so, a que V. Ex' já
se referiu, com relação à CP! dos oonup-s. E também inadmis·
sível que essa CP!, que foi pedida nesta Casa, através de xequeri·
mento de V. Ex•. que teve as assinatUiasregimen.tais. ainda não tenha sido instalada por falta de designação dos membros, particu·
lannente dos membms dos partidos da base de apoio do Govemo.
Queria aproveitar esse pronunciamento de V. Ex' para fazer um
apelo às lidetanças dos partidos do Govemo. para que indiquem
seus memlros que CODlp<rio essa CPI, porque sabemos que é
muno perigoso iDiciar o processo de privatização, priDcipalmeDle
do sel<lr elétrico e das telecommúcações, sem o cumprimento dessa tarefa que a CPI do Colloc e a CP! do Ol;amento legaram aos
atuais parlamentares. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON • Senador Suplicy, falo com a
mais absoluta convicção. O Pxesidente Fernando Henrique Dão sa·
bia que o Sr. Dallari tiDha essa empresa e estava ligado a essa ati-

vidade. Por que tenho essa convicção? Em primeiro lugar, quero
dizer que durante muito tempo eu podia ser até co-responsá.vel,
potque o Sr. Dallar:i foi para o Govemo dm\nte da gestão do Sr.
Itamar Fnmco. Quer dizer, o Sr.ll.amar Franco também participou.
V amos deixar claro, Dão é preciso ninguém me dizer isSo, p<:>Ique
eu já estou falando.
Durante todo o penodo em que fui líder do Govemo, das
várias rewúões que participei com o Sr. Femando Henrique. Mi·
nistro da Fazenda. com o Presidente da República. com o Sr. Dallari, das vezes que viajamos de avião, mmca me passou pela cabe? que o Sr. Dallarl tivesse essa cutra atividade.
N""ao teDh.o nenhuma dúvida que o Sr. Femando Henrique
Cardoso não sabia que havia esse cutro tipo de ligação~ que ele tinha uma empresa,. até por que mm.ca cuvi falar. de repente aparece
a empresa. aparecem esses nomes e isso que aconteceu. Então, le-

vantar dúvida sobre se o Sr. Fernando Henrique sabia ou não, eu
respondo, com tnda a sinceridade, quer dizer, respoodo por mim.
Tenbo·convicção absoluta de que S. Ex• não sabia.
· Em segundo hlgru;-~ .uma deQ:rissão dessa n.attiteza. é algo sério. Com todo o respeito à revista. Veja e às infotm.a.ÇÕCs fornecidas pelos joma.is. quero dizei' que deve haver algo que comprove
isso, que nos faça analisar. com profundidade, essa questão.
O Governo tem que fazer o que deveria ter feito anteriormente, mas não há nada. A prova disso é que foram publicadas as
notícias. e. até agora. nada foi feito. O nonnal é ter.
Quando eu ocupava a Pasta do Ministério da Agricultura do
Govemo do Pxesidente José Sarney. em cada Ministério havia um
setor do SNL Foram fehas as nomeações. De repente, a minha se-

·eretária me disse: ''Há um coronel que quer falar com V. Ex•". O
coronel entrou em meu gabinete e disse o seguinte: ''Quero-lhe dizer que mdo que V. Ex' fez Dão vale nada; está tudo anulado". Eu
lhe perguntei: "Como pode estar tudo anulado?'' Ele me disse:
''Está tudo anulado potqUe eu não dei a concmdância. Para que os
cargos do Ministério da Agricultura sejam desigu•dos, os nomes
indicados devem ser enviados a m.i.m; faço um levantamento e, depois, digo ao Ministro se a nomeação pode ou não ser feita. Como
V. Ex' não procedeu dessa forma, a sua designação Dão vale
nada'~ Eu lhe disse: ''Muito obrigado. Pode sair". Fui falar com o
Presidente José Samey e com o Ministn>{:hefe do SNI e. ao per·
guntar a respeito do oconi.do, disseram me que isso existia e que
Dão sabiam como iriam proceder a respeito. Eu decidi o que fazer.

Demiti o coroneL O General Leónidas Pires me indicoo o nome do
Coronel Brochado, que foi aqui um cidadão excepciooa.I.. um gaúcho que mora em Brasília. e eu o chamei ao meu gabinete e disselhe: "O senhor vai exercer esse cargo. com. tais atribuições. I\1as
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tem o seguinte: não quero saber se o homem é comuiú.sta.. nem se
é subversivo. não quero saber da vida de ninguém; quero saber so--bre a seriedade da pessoa. A partir do MiDistro Pedro Simon e da
sua mulher. o senhor tem a responsabilidade de fazer investigações e de me tr.tzer tudo o que o senhOI' souber a respeito das coisas
que estão acontecendo no meu :Ministério".
O Presidente Samey deve se 1emlxar dos inquéritos que tive
de conduzir naquele ano em que fui Ministro durante o seu governo. Um. inclusive, V. Ex•, Sr. Presidente, com lágrimas nos olhos,
assinru a demissão: 1I111ava-se de alguém que fora indicado por
Tan.credo Neves. Andando pelo Rio Amazonas como pai dele, um
grande jomalista e um grande escrito< da Academia Brasileirn de
Letta.s- colega de V. Ex•, Presidente Samey -,o Presidente Tancredo (ao pai) havia ofmcido esse cargo no IBDF. E o guri estava
lá.. Lamentavelmente, veio um dossiê e esse rapaz estava envolvido. Eu levei o caso ao Presidente SarilOy que o demitiu çom profunda mágoa dizendo: ''Vccê não sabe, Pedro, o que isso est,á me
custando, pela amizade, pelo cariDho e pelo afetD que eu teuho
pelo pai dele". E quem ine !IOUXe essas informações-, Foi o Coronel Brochado.
Eu acho que esse proeedimeDID é na1llt3! em qualquer go-

verno democrático. Como é que eu vou saber sobre a idoneidade
das pessoas? Como é qrie vou oomear alguém sem saber quem é,
qriem não é, de onde vem, e de onde não vem? O Presidente Itamar Franco naneou um cidadão de conduta excepcional para o
Ministério da Agricultllt3, um homem que durante !O anos mais
ou menos foi S~ da Agricultma do Govemo do Distrito Fedetal, Presidente da Associação Comen:ial, mna pessoa acima do
bem e do mal. Quarenta e oilo horas depois, saiu mna manchete
nos jornais dizendo que ele havia cometido um dup~ homicídio,
que havia sido prommciado. isto é, demmciado, processado, mas o
julgamento não fora ainda :realizado. Ele teve que se demitir, ele
foi demitido.
Essas coisas não podem acontecer nmna demOCiacla normal. não dev~ acontecer. E se acontecerem, assim como aconteceu com o Sx:. Milton Dallari e o ex-Ministro da Agricultura, não
se pode culpar o Govemo.
Disse o nobre Senador que temos que criar um órgão para
estabelecer fom::ta.S através das quais "os Dallari da vida" Dão possam ocupar cargos c:onflita.ntes com. as empresas que possuem.
Concotdo com essa idéia. más fico ã pensar: que tipo de lei poderiamos criai'!
TeDbo um projeto de lei sobre esse asswito. que redigi tendo·por base um projeto americano. que estabelece que para candidatos a cargos de instituições como o Banco Cential e o Banco do
Brasil devem ser obsetvadas algumas condições que impossibilitem tirar proveito do cargo público a ser ocupado.
.Avetdade;""·entanto,·é·queé<lifie-~~ =lei
aquilo que a rigor é um problema ético, de consciência. Temos
muilos exemplos no Bwil: o C6d1go de Trânsito estabelece que
pode ser punido o cidadão que buzina na frente de um hospital;
pode ser punido e> cidadão que passa em alta velocidade na frente
de uma escola. Que tipo de punição posso determinar para alguém
que vê um hospital e não imagina que ali pode estar um ítiho dele
ou alguém morrendo e que ali não é lugar de ruzmar? Que orientação eu posso dar para um cidadão que v8 uma escola e não entende que ali tem que baixar a velocidade porque as crianças podem estar a.tiavessando a rua? No eiJ1anto, existem dispositivos no
nosso Código de Triinsito que estahelerem que é iDfração quem
faz isso. Mas de que adiantam essas nCIDllaS se não temos uma

corisclência cívica nesse sentido?
É o mesmo caso do Sr. Dallari. Ele tinhaobtigaçãe> de agradecer ao convite do Senhor Femando Henrique, não aceitá-lo, e
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dizer que, em sua empresa, ele ganha R$ 50 mil por mês, e não po-

dia dispensar essa quantia para assumir um emprego em que ganharia R$ 5 mil, além de o serviço ser conllitante com a empresa
de sua propriedade. Essa é uma questão racional e colocar isso em
um projeto de lei é estranho.
Então, são esses fatos que o Senhor Femando Hemique
c_m:doso e o seu Governo têm que, a priori, policiar. Precisa haver
um setor de inteligência para fazer esse tipo de controle. Essa é a
coisa mais na1llt3! que pode acontecer.
Eu, Governador de Estado, na hora de fazer as indicações,
perguntava, procutava ver a ftcha dessas pessoas para poder saber
quem eram. Tive sw:presas dramátjcas pessoas que eu havia escolhido e não pude indicar~ e que seriam meus principais assessa:es.
pelas mais variadas~ tristes e infelizes questões. Alguns até não en·
tenderam minha atitude, mas eu não pude fazer as indicações. Por
qué? Panjue as iDfotmaÇÕes que recebi most=m-me que não era
poss!veL
Já havia escolhido, há muito-tempo, um amigo meu, grande
companheiro, para ser Diretor do banco estaduaL Mas, quando
cheguei ao Govem.o do Estado. os empresários vieram dizer-me da

lmposstõilidade dessa escolha, apootando.me como motivo. entre
outros. o fato de ele ter uma fmna falida. Como poderia indicar
para Diretor do banco estatal uma pessoa que estava vivendo essa

situação no momento? Ele não entendeu, mas Dão pude nomeá-lo.
Como poderia fazê-lo?
Isso é natur.IL Af!IIDO que o Presidente da República deve
ter uin órgão como a SEI ou esse tipo de assessa:amento e não
pode dobrar-se a nenhuma insinuaçio que fuja de uma linha reta,
venha de quem for. Isso é fundamental para o seu governo; o resto

Vem depois.

Se me pennite, Senhor Femando Henrique Caxdoso, mais
importante do que o combate à iD.t1ação é a dignidade e a seriedade do Governo.
·
Diz o Senhor Femando Henrique - e com razão - que o
maior inimigo do povo brasileiro é a inflação e que devemos fazer
tudo para que ela não exista. Isso é verdade.
Cedemos tudo que for ~ssário, potque inflação zero oo
periD de zero é o inlcio pa;a tudo que vem depois. Agora, cedemos
tudo, mas mais importante até do que combater a inflação é a ética, a seriedade e a moral que o Senhor Fernando Henrique Caido- •
so sempre teve e ~e seu govemo deve continuar tendo.
O SR. JOSE EDU~ DUTRA- Sr. Presidente, peço a
palavt1 como Líder para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra,
como Líder, ao nobre orador.
O SR. JOSE EDUARDO DUTRA (PT-SE. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. quero cotrigir uma injlstiça que fu; em meu aparte ao discilrso do nob!e Senador Pedro S~
mon quando afmnei que os partidos da base de sustentação do Governo não haviam indicado seus represemantes para comporem a
CPI dos Comlptores.
Isso não é verdade. Já indicaram os seus representantes para
a CPI o PMDB, o PPR, o PP, o PTB, o PT e o PDT, faltando apenas as designações do PFL e do PSDB. PortaniO, deixamos o nosso apelo aos Uderes desses dois Partidos para fazerem as indicações mencionadas.
Multo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao DObre Senador Ademir Andmde.
~-O SR. AD EMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Líder. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo a atenção desta Casa
para um fato extremamente grave oconido no dia 6 de agosto. no
Estado do Patá. quando·t:res·uabalhadores rurais foram assassina-
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dos. o crime aconreceu porque o Incra JlÕO teve IOCiliSOS para pa-

nos, pelo Partido dos Trabalhadcres e pelo Partido Socialista Bra-

gar as diárias de seus funcionários, designando-os par.t uma vistoria em determinada ma daquela regil!o. A violência volta a recrudescer no Estado do Pará por causa da questão da tem~.

sileiro.

Os trabalhadotes rurais sem~tena deste País caminham por
todos os cantos. como garimpe~ em busca de um lugar desocupado, em busca de tetra que seja de ninguéo) para trabalhar e p<<>duzir. No Estado do Pará, em abril deste ano, os tnlllolhadotes ru,.;s do Sindicato do Município de São João do Araguaja encontraram mna área e a 001param. Apareceram os pretemos proprietários: Sr. Carlos Chamier Salim Xavier e Xavier CJ.amier, donos da
F=da AgropasiDril do Brasil S.A" oom extensão de 15.896 hectares no Município de São João do Aragnaia.
Em ~o dessa pretensa p.-opriedade foi feita. no cfia 25
de maio, uma reunião com representante& do Incra. do fazendeiro
e dos posseiros. O fazendeiro alegava que a tetra era de~ o Inaa
tinba dúvida sobre a questão, os posseiros entendiam que a .tena
era da União, e, pottanto, eles poderiam 001pó-la. Ficou o Inaa de
fazer; em seguida, vistoiia 'l" área para defmil; afmal, de contas, a
quem ela pertencia. Por falta de recuiSOS da ordem de dois mil
reais, o Inaa não pôde realizar essa vistoria. Depois de espetatem
dois meses sem nenhuma resposta, os posseiros voltamm a ocuptu'
a áJ:ea.. O fazendeiro :resOlveu apelar para a violência. Olamou um
policial civil de nome Araújo, que, junto oom cinco pistoleiros do
fazendeiro, seguiu até a fazenda, onde assassinaram, ao amanhecer, ttôs trallolhadotes: João Menezes, Valàanir Brito e "Bigode".
Feriram mais dois e levaram ainda oito presos pata a delegacia de
policia de Marabl. As pessoas não tiveram a mínima condição de
defesa. Isso ocareu poltjue o Incra não tinha dois mil reais pa12
pagar a <lliria de seus funcionários.
Há menos de 30 dias, no Miuücipio de Tucumã, """"""'um
cooflito em que tamblm a policia, atendendo ao pedido do pretenso proprietário, sem ordem judicial, sem absolutamente nada, levou um gnlpo .fe policiais para retirar os posseiros de detenninada
área. Um policial foi morto. A policia voltou com mais quatenta
40 homens~ e 6 posseiros for.tm assassinados. há menos de 30 dias
que isso ocom:u, e hoje m.a::rem mais 3 pais de família..
c
Cbatno a atenção desta Casa polX!Ue o Incra do Pará, Estado
com imenso potencial agócola, oom grande quantidade de t=s
devolutas e administradas. em sua maioria. pela União. neste ano
elaborou um orçamento prevendo gaStar 260 milhões de reais com
as suas necessidades mínimas e básicas. Dos 260 milhões solicitados. o Govemo federal aprovou apenas. 6 milhÕes e meio de reais
pata que o Incra uti!i=se dnrante todo o ano de 1995 no Estado que
tem os maiores problemas de violência em ~ae da posse da. teaa..
Estamos prestes a discutir o ~ento de 1996. Por isso,
cbamo a atenção de V. Ex's paxa a nossa respOnsabilidade diante
de fato de tamallha importâ!!Cia. É preciso colocar o dinheiro onde
exista prioridade. Um órgão como o Incra precisa ser ptestigiado,
e suas reivindicações precisam ser alendídas. para qoe hotrOies
como esse que descrevemos nesta: tarde oão tomem a acontecer.
Quero deixar regislnldo nos Anais desta Casa o fax que remeti ao Governador do Estado do Pará, ex-Senador, Almir Gabriel. em que relato o fato ocorrido e peço providências contra
esse policial que, atbitrariamente, sem mandado judicial algum,
assassinou t:Iabalbadotes. Vou encaminhar, na íntegm. o documento que recebi assinado pelo Sindicato dos Trabalhaderes Rurajs de
São João do Araguaia. de Marabá, de Itupiranga, ~ Fetagri, pelo
Conselho Nacional dos Seringueiros, pela Central Ullica dos Trabalhadores, pela Comissão Pastoral da Tcna, pela Fundação Agrcr
Ambien!al do Tocantins, pela Coopemtiva Camponesa do Aiaguala-Tocantins, pelo Centro de Educação e Assessoria Siudical e
Popular, pela Sociedade ParaeD-<e de Defesa dos Direitos Ruma-

Peço que seja registrado nos Anais do Senado Federal o fax
que encaminhei ao Governador do Estado e o que recebi. assinado
por essas entidades. que relata esses fatos ~es que acabei de
mencionar.
Em esse o registro que gostaria de fazer nesta Casa.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
MENSAGEM URGENIE

Para: Exm.• Sr. Dr. A!mirGabriel
MD Govemador do Estado do Pará
Ih Senador Ademir Anchade
Fax n~ (061)226-6842
Data 8-8-95
Mensagem n• 138195
Senbor Govemador,
Venbo a V. honrosa presença para apresentar grave demincia da cllacina ocorrida no dia 6-8-95, no município de São João
do Araguala (PA), em que f = ma:tos 3 tiOhalhado.-es ru,.;s e a
prisão arbitnlrla de outros 12.
Os fatos aconteceram de confomtida.de com o relato alleXo.
subscrito por várias entidades da sociedade civil e<ganizada daregião sul do Par.! e oqueémaisest.ranbo équeal6mde os crimio<>sos continuarem impmes, ainda está ocoxrendo a tentativa dé imde culpabilidade sobre as p<6prias vítimas, quais sejam os
posseiros sobreviventes da ma ocupada (Fazenda Agro-Pastoril
do Brasil S.A).
.
Neste momento, a presidente do Sindicato dos Trabalhad<>res Rurajs de São João do Araguaia, Sra. Renilde Santana da Silva. está sendo caçada pelo policial civil Araújo, que tenta ~
la e incluí-la no rol dos acusados, quando na realidade a SI3. Reoilde nada fez, além de acompauhar o desenrolar das negocia>ões
com o IDcta em busca de· soluçõeS legais e pacificas para evitar a
tragédia que acabou ocorrendo.
O Incra, verdadeiramente, foi quem falhou, ao manter em •
situações de indefuüção a questão da 001pação da referida área.

Putação

É inadrnjssivel a vioJência e mais ainda a injJstiça que se
pretende impor. quando • impunidade é acompanhada de acusaçõ-

es infundadas. conforme exp:>Sto no documento anexo. que acabamos de co.nbecer.
Solicito de V. Ex.• sua melhor atenção e suas providências,
no sentido de que estes fatos sejam devida e delalhadamente apurados, bem como sejam evitadas novas injlstiças.
Em relação à simação da Sra. Renilde, necessário se faz que
lhe sejam dadas glll:3Dlias de vida e à imegõdade fisica, dadas as perseguições que vem sofrendo nas últimas haas (vide sua carta anexa).
Certo de poder contar oom seu particular empenho. antecipo agradecimentos e fico no aguatdo de sua manifestação.
Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, PSBIPA.

CHACJNA DELAVRAOORES
EM S. JOÃO DEARAGUAIA

Exm.0 Sr.
Senador Ademir Andzade
ServiiJlo..nos do presente pata eXpor e solicitat o seguinte:
A Fazenda Agro-Pastoril do Brasil S/A, localizada no município de São João do Araguaia, oom 15.896,37ha. de propriedade dos Srs. Carlos Cllantier e Salim Xadtt Chamler, em abril de
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1995, foi ocupada por 82 trabalhadores rurais sem teria dos lllllllÍcípios de Marabá, São João e São Domingos do Araguaia.
.
No dia 25 de maio, hcuve uma :reunião com representantes do
Incra. fazendeiros e posseiros. O IDem se comprometeu de fazci" o levaDlam.ento da área ocupada e dar uma sohlção aOs posseiros, sendo
que até o momento não xepassoo nenhum resultado do trabalho realizado, o que levou os posseiros a reocupar a área no mês de julho.
No dia 26 de julho houve o primeiro atrito ·sem maiores incidentes entre posseiros e empregados da fazenda. Esse fato levoo

CoQeperativa Camponesa do Araguaia Tocantins- COCAT
Centro de EducaçãO e ·Assessoria Sindical e Popular- CEPASP
Sociedade l'alaense de Defesa dos Direitos Humanos- SPDDH
Partido dos Trabalhadores- PT
Partido Socialista Brasileiro- PSB

os proprietários da fazenda a solicitar a interfe!ência policial visando neutralizar uma suposta invasão por parte dos posseiros,
permanecendo os policiais na área, os: quais, em ação con]mta

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao
ilustte Senador Cados Bezen:a.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. ProDUncia o seguinte <lisam;o. Sem revisão do Oilldor.) - Sr. Presidenle. Sr's e
Srs. Senadores, tramita nesta Casa projeto de refonna
Regimento. Já falei sobre isso uma vez e volto a cobrar a necessidade
de algumas modificações. inclusive na parte relativa ao uso da palavra pela Liderança; Entendo que o Uder usar da palavra por 5
minutos para uma cxmmnicação. a qualquer momento da sessão, é
importante e necessário, mas o uso da palavra pela Liderança por
20 minutos tolhe o direito dos Senadores que se iD.screvem, dois
dias antes, e ficam aqui sessõe& á fro esperando o ha;ário para fazerem uso da palavta.
Parece-me que haverá modificação do Regimento quanto a
esse aspecto. Então. quero cobrar da Mesa agilidade no encaminhamento da decisão sobre a refonna regimental. no sentido de
que essas normas sejam modificadas. e o ~ito de uso dá: palavra
pelos Senadores tenha melhor acolhida.. As vezes o Uder tem direito de falar por 5 minutos e fala por meia hora - é o que vejo a
.todo momento-, tratando de assuntos que não são urgentes. Outras
vezes pedem a palavia para uma questão de ordem e fazem um
discuiSo de 10, 15, 20 minutos, abusando do direito dos outros Se·
nadares de usarem da palavra.
Portanto, repito, gostaria de cobrar da Mesa maior agilidade
no encaminhamed:to da votação dessa reforma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • A Mesa esclarece ao
Senadór Carlos Bezeira que o assunto está sendo examinado na
Comissão de Constituição; Justiça.e Cidadania e na Comissão EspeciaL 1ão logo chegue à~. a reforma sení agilizada.
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, tem-se falado muito. ultimamente, na necessidade de ...
ampla refonna do sistema txibulário nacional. Para uns, os impostos devem ser reduzidos a algumas poucas categorias. Outros defendem, além da redução dos tributos, uma prOposta que transfira
pata os Estados e IllllllÍcípios alguns encargos em áreas como educação, saúde. saneamento e t:l'aLlSpOrte.. que hoje estão com a Urüão.
Desculpe V. Ex's o possível exagero, mas o Bxasil de hoje
trabalha em meio de mna balb.írdia tn'butária. Não tendo feito a
reforma fiscal-txirutária, que há anos a sociedade brasileira reclama, a ação do governo nessa área se reduz a um sistema complexo~ caro no custeio da máquina arrecadadora~ vulnerável ã evasão,
sonegação e fraude,. injusto e regressivo. Simplificar a vida dos
contribuintes. reduzir a sonegação, propiciar maior justiça social e
elevar a amcadação sem agravar a carga tributária, é o desafio que
se apresextta.rá a todos nós, Parlamentares., nos próximos meses.
A reforma tributária ~ hoje uma imposição da consciência
nacionaL É uma garantia do bom desempenho do Plano Real e um
exigência do desenvolvimento do próprio País.
Além da sua reconhecida inadequação~ o sistema rnl>utário

com os emp:egados da fazenda, efetuaram prisões de 4 trabalhadores no dia 5-7-95. No dia 6-8-95 foi preso ootro trabalhador, o
qual foi obrigado a levar um poJicial e os empregados da fazenda
até o local de onde estavam os companheiros, isto por yolta·das
6:30 horas da manhã, o que resultou em uma verdadeira Cllapina,
com a identificação até agcn. de 3 posseiros mortos (J~ Mene-zes, Waldemir Brito .e outrp conhecido como Bigode), 2 gravemente feridos, além da prisão de mais 8 posseiros, sendo a açio
coordenada pelo policial civil Araújo.
A acusação de estarem os posseiros preparando emboscada
é contestada com veem.éncia por estes, uma vez que tudo aconte--

ceU sem que as vítimas

~dessem esboçai qualquer reação,

até

mesmo de se defenderem. pois Dão se compreende como um grupo numericamente maior como os posseiros, que eram 30 (trinta),
não ofereceram reaçãó ao ataque de 5 empregados e apenas um
policial (segundo informações do Delegado Regional de Maxabá,
Francisco Eli). Portanto, é inadmissível que um grupo numerica·.
mente maior Dão possa oferecer qualquer tipo de resistência ao
confronto; conclui-se que é impossível que toda essa violência tenha sido praticada apenas por um policial; a dedução é que contoo
também com a participação dos empregados da fazenda, verdadeiros pistoleiros que promoveram a chacina.
Os pres.os forun levados para a Delegacia de Maxabá, tendo
prestado depoimentos sem a assistência de advogados e, asSinado
Notas de Culpa onde são acusados de tentativa de homicídio, invasão de propriedade, fonnação de quadrilha, depoimentos estes,
que se colocam sob suspeita por terem os depoem.es assinado sem
saber exatameote o que·estavam fazendo, concluindo-se, pois, que
roiam obrigados a esta atitudê.
•
Estes fatos conti.miam a acontecer devido a inúmeros fatores, como o fato do Incra não ter procedido viStoria da ~ que
foi solicitada já a algum leiiJ?', e esta morosidade vem genmdo
insatisfaçãO ·crescente-dos. posseiros; a conj.vencia. da polícia com
empregados da fazenda que são, na maioria das vezes, pistoleiros
habituais com larga prática nestas ações criminô~ enÍJIIl, a total
falta de assistência a posseiros, para diminuir estes conflitos.
N6s, entidades abaixo-assinadas. solicitamos urgentes providências para soluções do gravissimo problema. exigimos punição imediata dos verdadeiros culpados e a liberação dos posseiros

presos.
Marabá, 8 de agosto de 1995
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Siio João do Araguaia
Sindicato dos Trabalhadores Rur.ris de Marabá
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itupiranga
Fedeiação dos Trabalhadores na Agricultura doEstado do Pari-

FETAGRI
Conselho Nacional dos Seringueiros- CNS
Central Única dos TrabalhadoresComissão Pastoral da Terra- CPT
Fundação Agro-Ambiental do Tocantins- FATA

cur

Durante o discUTSo do Sr. Ademir Andrade, o Sr.
José Sarney, Presidente, deixa a cat::kira da presidência,
que i ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3<> Secretário.

oo

nacional diflCUlta o processo de abertura econômica e a integração
:intema.ciona4 tem um número excessivo de impostos em cascata,
onera as exportações e os investimentos, promove a guerra fiscal
entre Estados e Municípios - muitos não pagam impostos e poucos
pagam muito, o que leva à sonegação e obriga o Governo a cobrar
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aliquotas m:ris altas. O sistema é, desse modo, apontado como um
dos fatores centrais do J'I')CeSSO de falência do Estado.
O que fazer~ então? Se o Govemo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso considera a reforma fiscal uma peça -esSencial
para a sobrevivência do Plano Real, Sua Excelência tem que blscar. com a maior brevidade. o entendimento, um .acotdo politico
amplo, envolvelldo também, e~. Estadas e Mwricipios.
Não se tem conhecime.uto. Sr. Presidente. da existência de
uma proposta pronta e acabada, nem no Executivo, nem no Legislativo. No Cougresso Naciooal, tramitam boje 62 proposições. entre as quais a do P:MDB, meu Partido, e a opinião geml é a de que
.todos esses proje_tos provocam uma redução de receita. resultado
oposto ao ruseado pelo Govemo Fed=l.
..
Muitos e<f""'ialistas cancotdam que a Coustituição de 1988
agtaVOU a disfunciODalidade do atnal sistema principalmeule porque, ao transferir receitas da Uniio para Estados e Muniápios, não
pre\'iu uma contrapartida par.:t. transferência dos respectivos ~
goS: Hoje, sem dúvida alguma. a can:ção dessa anomalia enfrenta
resistências polítieas couSide;áveis.. comandadas por rrefei.tos e go..
vemadores, que exettem gnmcle influência no Coogresso NaciooaL
A par de IOdas essas difiouldades, outro fato que pode
amcaça:r a refo=a tributária são as eleições de 1996. Como é natural. mnitos Parlamentares irão se candidatar a prefeito nas eleiçõés do ano que vem. e difici.lmente apoiarão uma medida que implique unimples mudauça das regras da an-ecadação c distribuição de impostos ua Coustimição.
A divisão de fmças politicas, como historicamente tem
ocorrido uo uosso Pais, impõe fortes restrições a .efor:mas de
maior envergadura. até mesmo pelo antagonismo e pelo caráter
paradoxal dos interesses envolvidos, que acabam debilitando o sistema de sustentação e o apoio govemamental
Como se vê, Sr. Presidezlte, Sr's e Srs. Scuadores, a rcali2a'
ção da refO<lllZ tributária. por mais mgeute e iudispensável que
possa ser, Dão será tarefa fácil Mas o certo é que o Governo não
pode propor uma refO<!IIa simplista que traga apeuas prejuízos
àquele que é, justamente. a uuidade do govemo mais pr6xirila dos
cidadãos - o Município. As :n:ceitas municipais. que estão sendo
ameaçadas pela possível preposta do Govemo, são vitais para a
prestação dos serviços que gaxautem o desenvolvimento dos nmnicípios brasileiros.
•
A proposta do Govemõ deve~ isto sim. levar em conta que é
impossível querer, ao IllOSIIlO tempo. equihôrio. arçameublrio, desenvolvimento econômico, investimentos nas áreas sociais e :redução da =ga tributária. Necessariamente, algo tem que se< sacrificado. O combate à iuflação <XI!Ilpreende "1Jl!o o corte uos gastos
públicos, quanto o aumento da carga tnOOtária. Lamentavelmente,
e isto é uma prática rio Bruil. uo momento de éortar os gastos públicos a tendência é fazê-lo na área social, agravando a situação já
miserivel da população brasileira. A gtaDde tarefa do Govemo, e
para isto eu chamo a atenção, Sr. Presidente. St"s e Sts. Senadores,
é, portanto. equacionar todos estes elementos, procotando os re-cursos necessários nas classes de maicr capacidade econômica..
A realidade é que o Govcmo tem cada vez menos diubeiro
para funções tradicionais, como educaç3o, defesa, justiça, saueamento básico. para não falat em a~ltura. traDsporte e energia.

Nesse sentido, basta citar a matéria veiculada em o Esta·
do de S. Paulo, edição de 21105/95, segundo a qual, cm 1995,
a receita para essas áreas deve ser 17.1% menor do que em
1987. Recursos para a área social, porém. deverão ser 71,9%
'maiores que no ano de 1987, mas nem assimresolvetão os graves problemas do setor de sallde. Temos assistido o desespero
do Ministro Adib Jatene em busca de uma solução financeira.
para seu rvfinistério.
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Diante do exposto, devemos admitir que sem uma reforma
í!SCal não bavetá como canciliar as obrigações atribuidas ao Governo Feder.tl e à receita da União. É por essa ra.zão que estoU foeaHz:mdo, nesta oportunidade, determinados aspectos par.t chamar
a atenção para a necessidade que temos todos de trabalhar, participar desta tazefa maior, que é a de modificar, substi:blir e transformar a legislação trirutária uacioual.
A reforma que lodos u6s desejamos se destiua a devolver
eficiência e objetividade à polftica fiscal Como está hoje, convenhamos. reptesenta um suplício para o povo sofrido. que suporta o
azroc:bo salarial. além de ser um iDsttumeuto de realimeutação in·
flacionária. Mas é preciso que o Govemo entenda que qualquer
proposta séria de reforma tril:utária deve levar em conta que os Estados mais desenvolvidos têm que pagar um preço maior a f:tm de
que os menos desenvolvidos superem o hiato que separa as Regiões Norte, NOideste e Centro-Oeste do Centro-Sul do País.
Gostaria de lembrar que São Paulo tem 52% do PIB uacional. Isso para u6s é motivo de triste:ra.
Por r~ Sr. Presidente. Sh e Srs. Senadores, vou encerrar
dizendo: é necessário, é imprescindível ~ todos se conscientizem de que a reforma ttibutária depeude de todos, do Govcmo Federal e dos Govemos Estaduais, d.os grandes e dos pequenos, e jamais poderá ser esquecido que acima dos interesses de qualquer
região estão situados os elevados interesses do País. Lembro a todos a sabedoria geral: a fortaleza da corrente mede-se pela resistêucia do seu elo m:ris fraoo.
Era o que tiuha a dizer, Sr. Presideute. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE ~y Dias)- Coucedo a palavra ao
J)Obre Senador Jouas Pinheiro. (Pausa.)
Concedo a pa1avia à ilustre Senadoia Marina Silva.
A SRA. MARINA SU..VA (PT-AC. Prouuucia o seguiDlc
disam;o. Sem revisão da otadora.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. SeDadores, quaudo vejo este plenário tão vazio, sinto um certo desestímulo para au.ilisar algumas questões que são, do meu ponto
de vista, muito relevantes.
No entanto, os que aqui estão não devem omitir aquilo que
gostariam de dizer em função da ausência dos demais colegas, alguns até lX'I' compromissoS muito justos.
Há uma sem.ana, estoU tentando registrar o aniversáõo da
Comissão Pastonol da TOIIa, que chegoo à maioridade, completan· do vinte auos de idade, ela foi fuudada em 1975.
Eu gostaria de fazer !"te registro potque a Comissão Pastotal da Tem tem sido um verdadeiro sal da teoa na luta em defesa
da reforma agrária. A CPT, ózgão ligado à Igreja Católica, tem
dado uma venladeira contribuição no sentido de lutar pela tena,
pela liberdade e pela vida.
Sr. Presidente.
e Srs. Senadores, segundo os dados levantados pela CPT, instituição bastante séria, em ILOSSO País existem 4,8 milhões de estabelecimentos rurais com meuos de 50 hectares, ocupaudo uma área equivalente a 3,2% das terras agricultáveis do País. Coul:raditoriameute, 50 mil com m:ris de 1.000 hectares OCtlpatU 43,8% das terias agrioultáveis do Pais.
Dos 38 milhões de habitantes da área rural, 73% têm renda inferior à linha de pobreza, no caso os trabalhadores rurais.

sn

Metade dos 32 milhões de indigentes deste País está na zona

rural
Nos últimos dez anos, a Comissão Pastoral da Teoa registrou 942 assassiuatos de trabalbado<es rurais, advogados, lideranças siudicais e religiosas ligados à luta pela terra. Nos últimos 20
anos, apeuas 52 casos de homicídios porcOJJflitos da terra f = a
julgamento. Enlre esses 52 casos, quero citar aqui o assassiuato de
Clico Mendes. cujos assassinCJS, embora tenham ido a julgamento
e sido condenados. estão foragidos.
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Dos assalariados. somente 22,5% possuem carteira assina~
da. Existem aproximadamente 2,8 milhões de trabalhadores rur.ús
com idade entre 10 e 14 anos, o que é um crime, uma vergonha,
porque o Brasil desponta como um dos países que mais têm utilizado a mão-de-obra infantil, liiilitas vezes de fonna criminosa.

como é a escr:avidão infantil.
Em 1994, fa:am registrados 25.193 caSos de tmbalho escxavo, 5.233 a mais que em 1993 ..
Esses dados da Comissão Pastoral da Terra são importantes.
É numa realidade como essa que a Ccmissão ten:i amado. juntamente com sindicatos, autoridades, pessoas preocupadas com a
luta pela refonna agrária. Existem "!1leles que têm medo da expressão reforma agrária, porque a mesma foi por demais ideologizada. Há um preconceito muito grande contia essa expxessão.
A luta pela deiDOCiatização da terra se defme nos seguintes
tetmos, segundo a CPT:
''Esta reforma agrária ampla e integtal deve co-

meçar por '!lD" ~fmição do cooceito d~ propriedade
produtiva, eufatiz:ando a função social da tetra; uma legislação que viabilize as desapropriações paxa fms de reforma agrária; a participação das organizações da sociedade civil, com o controle dos tiabaihadores neste _processo; a xegularização da posse. dos assentamentos e
.ocupações existentes; a imediata arrecadação das tenas
públicas e desapropriação das ãreas de conflitos e dos
166 m.ilbões de hectares aproveitáveis e não explorados,
paxa fms de reforma agrária; uma política de incentivo à
organização da produção, comercialização e industrialização dos pequenos produtores, garantindo-lhes creditos
subsidiados e um progruna de educação adequado à realidade do campo e à necessidade dos tmbalhadores.

Esses dados e essa proposta de reforma a~ com certelevariam alguns dos senhores a fazer uma indagação: por que
uma instituição que é ligada à Igreja - e a Igreja deveria estar preocupada muito mais com as coisas do espírito • preocupa.;.OO tanto
com problemas materiais, inclusive com um até bastante complicado, que é a proptiedade da terra? Até parece- alguns poderiam
pensar, e muitos, às vezes, partem dessa premissa- que a Igreja
Católica estaria contrariando _aquele.versículo bíblico~ do qual t,o..
dos os senhores aqui talvez teimam conbecimelito, em que Jesus
recomenda: ''Olhai os lírios no campo. Eles não_ceifam. nem fiam.
e nem mesmo Salomão, na sua grande glória, se vestiu tão bem
quanto eles".
Pareceria uma afronta a lgre_;a preoct,~pãr-se com coisas materiais, quando a recomendação da Divindade Maior é que não nos
preocupemos com tais coisas. Só que há outro aspecto da questão.
Os lírios do campo tinham onde fmcar as suas raízeS, e é 'exatamente na terra que eles as fmcam para produzir seiva, fruto, beleza
e, principalmeot.e. para moSI.r.u' a grandeza de Deus, que na sua sabedoria não precisa ceifar. ~o precisa fiar. Basta que se tenha a
texra para fincar- as raízes. E por isso que considero mais do que
corn:ta. a preocupação da CPT em defender term, ,)Istiça e liberdade para a maioria de trabalhadores sem terra.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a preocupação da Igreja Católica em lidar com questões sociais, em muitos momentos,
tem-lhe trazido algum tipo de prejlízo junto aos seUs fiéis, mas
tem tatubém causado Ull!·gr.mde respeito pnto às camadas populares da sodedade Acredito· mesmo que muitas vezes dey~os nos
preocupar - e a Igreja deve se preocupar- com as coisas do espírito. Não devemos nos esquecer de que o espírito se abriga em um
templo, que é o corpo do homem. Se não cuida.Imos corretamente
desse templ?• com certeza o espírito perece.
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~o. mais uma vez, registrar meu apoio ao procedimento
da Comissão Pastoral da Tena por lutar·peias coisas do cotpo,
polqUe se deve cuidar tio bem dele quanto do espírito.
Para concluir Sr. Presidenre, Sr's e Srs. Senadores, faço a
leituia de um lamento, que é do próprio Jesus Cristo. em homenagem aos trinta e dois milhões de tmbalhadores que não têm te1o
nem comida.
Disse Jesus quando estava JlliSsaOOO por grande dificuldade:
"As aves do céu têm um ninho, as áivores da tetta têm onde Ímcar
suas raíZes, mas o filho do homem :não tem onde pôr a cabeça".
. Em nome daqueles que não têm onde pôr a cabeça, este País
deve dar as possibilidades para que os mais de 5 milhões de tmbalhadores sem-tem!. aqui e><istentes, possam rer onde pôr a cabeça.
Com essas palavras:~ quero agradecer, respeitosamente, pela
existência da Qvnjssão Pastoxal da Tem..
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Conredo a palavra ao
nobre Senador José Eduardo Dutia.,(Pausa.)
Concçdo a palaVIll ao nobre Senador !ris Rezende. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Os Srs. Senadores
José Ignácio Feneita e Benedita da Silva enviaram discursos ã
Mesa paia serem publicados na fOIDill do art. 203 do Regimento

Intemo.
S. Ex's seião alelldidos.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-I;S) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, com uma localização geográfica
frlvilegiada, dispondo de uma malha rodoviária moderna que atinge todos os seus MUD.icípios, além de um excelente complexo portuário que permite o rápido escoamento de toda a sua produção
agr!cola e industrial, o Estado do Espírito Santo vem sendo, ao
longo das óltimas décadas, um robusto pw:eiro da UDião. contribuindo, na forma de impostos, paxa o fortalecimento do Etário.
Os capixabas sempre tiveram na cafeicultura um dos carrosfarte de sua economia. Servindo-se das prendas da natureza, que
lhe deu um solo fértil e uma topograflll adequada àquela cultuia, o
Espírito Santo tem sido
longo dOs anos um importante produtor
de café, não apenas para o consumo interno, como também para
efeito de exportação. Até aqui, as mãos calosas dos cafeicultores ...
capixabas sempre estivemm fmcadas no chão, tanto no plantio
quanto na colheita, e nem mesmo os destinos naturais, como a seca
e as immdaçfes, cooseguirialit impedir esse- tmbaRlo que gera riqueza
e maotém o homem do ClD1pO umbilicaJmente unido à sua term.
Infelizmente, porém. o que o mgi:do da natureza não conseguiu, a insensível buroa:acia nacional está prestes a fazê.. lo: a cafeicultura capixaba está seriamente a.meaÇaôa de extinção, porque
os burocratas bxasileiros. por ignOiân.cia, por omissão e até mesmo
por servilismo aos gl3lldes Estados produtores da rubiácea, organizaram:.se num rancoroso processo de revancbismo contia o Estado, objeti.vando. através da captura de financiamentos que nos
eram devidos, tomar inviável a cafeicultura capixaba.
O café do Espírito Santo está em vias de extinÇão porque o
Governo Federal. manipulado por uma burocracia bum e ciumenta, tem se recusado a honrar os acordos de fmanciamento$ celebrados com os produtores capixabas. Estabelecer padrões fmanceiros que inibem a atividade produtiva. principalmente numa região que tem produção agricola definida, mais do que burrice, parece-nos um crime.
O massacre da cafeicultuia do Espírito Santo poderá ser
contada em meia dúzia de palavras, mas seus efeitos são devastadores e causariio petdas ineparáveis à economia do meu Estado.
Senão~ vejamos.,....
_
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Em agosto do ano passado, devidamente autori2ado pelo
Govemo Federal. o então .Ministro da Indústria e Comércio, e
hoje Líder do Govemo no Senado Federal. Élcio Álvares, anunciou, comjustiftcados sentimentos de-orguJho e alegria, capixaba
que é. a liberaçlio de 26 milhões de reais pua a recuperação das
lavouras de café no Espírito Sa.Dto. esses recursos, que seriam
transfonnados em lmhas de fmanciamento para os pequenos e médios cafeicultores do Espírito samo. se destinavam ao aumento da
produtividade e à mellioria de qualidade do nosso café.
Inexplicavelmente, potém. fmdou-se o Governo Itamar
Franco e nexilium centavo dessa verba ccnseguiu atenar em solo
capix.aba.
.
No in!cio de sua gestão, o Presidente Femando Henrique
Cardoso voltou a anunciar a liberação daqueles recu=s, mas,
como essa providência estava tardando, a Confederação Nacional
de Agricuhura obteve da Mmislla Dorothéa Wemeck o compromisso de viabilizar parte dos recurscs .mteriamente alocados, no
valor de 9 milhões e 200 mil reais. Em favor da Minisua, IOSsaltese quê ela condi.cionoo 'a Ji:Peração dessa importância. à anuência
da área técnica do Ministério do Planejamento.
Logo no começo do ano, o Espírito Santo foi assolado por
uma seca texrível, que destruiu mais da metade de suas lavouras,
inclusive a do café. Em 'desespero de cansa. o Governador Victor
BÚaii esteve em Brasília pedindo a}Ida dos órgãos fedeJ:ais, num.>
última tetttativa de impedir a der:rocada final de nossa cafeicultma.
O GoveDJador obteve a ga=tia de que os reom;os do Funcafé prometidos pua o Estado receberiam um reúxço de =ca de 3 milhões e
SOO mil reais, perl'azendo um total de 12 milbões e 700 mil reais.
É importante lembrar, Sr. Presidente, Sts e Srs. Senadores,
que a vetba consignada para a cafeicultura capixaba em agosto do
ano passado caiu para menos da metade em matÇO deste ano, mes-mo tendo o Estado sido obrigado a enfrentar uma das maiores secas de toda a sua história.
Agom, pasmem. Senha:es!
Dos 12milhões e 700 mil reais que o Governo Federal prometeU aos produtores de café do Espll:i!D Santo, apenas 700 mil
reais cbegaram aos cofres do Banco do Btasil para fins de clistribuição. As agências do Banco do Brasil no Espírito Santo receberam migalhas entre 15 e 25 mil reais. para que fossem rateadoS en~
os cafeicultores de cada região••Evidentemente que ao Banco
do. Brasil não cabe nenhumá responsabilidade ilessa obra de humor negro. uma -vez que agiu na condição de ~les repassador
dos recursos que foram eventualmeme colocados sob a soa guaxda..
RevoltO-me contra a pirataria escan~da que alguns setores do Governo Federal desenvolvem contra a economia do meu
Estado. Enoja-me a insensibilidade da buroçracla estatal que,
olimpicamente, insiste em desconhecer as angústias, as dificuldades. os anseios e o suor dos homens que lidam com a tena. É inad·
missível que o Governo Federal continue a tratar o Espírito Sanro
como 6rfão maldito da Feàeração, negando-file o auxílio necessário para que ele possa manter~se vivo. É inconcel:ivel, beira as
raias do ridícillo, que o Banco do BI3SÜ tenha sido forçado pelo
Governo a oferecer 15 mil reais de fmanciamento para Municípios
capixabas que têm na lavoura do café a sua atiVidade econõmica
básica. Se em cada um desses Municípios ex.istitem pelo menos 20
cafeicultores em dificuldades para promover novos ·pt.antios - e
esse_ número é muito, muito maioc -. o que esses homens farão
com 750 reais? O que o Espírito SantO, Iepito~ -õ que o Csphito
Santo fará com essa esmola descarada?
Como um dos representantes do meu Estado no Congresso
Nacional, não posso me silenciar dia.Dte desse escámio, que avilta
as tradições de um povo tiaballiador. O que nós, capixabas, desejamos não são benesses, nem favorecimeDtos do Govemo Feder.d
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O que pleiteamos é que nos seja feita ajlstiçaque nos é devida. A
cafeicultura capixaba ,não pode continuar à mercê dos interesses
predotórios dos Estados mais fortes. sob pena de se tomar prematuramente extU:tt.L O que reivindicamos do Govemo Federal é que
seja coDCedido ao Espírito Santo o que antes havia sido prometido
ao Espírito Santo, ou seja. os recursos de 12 milhões e 700 mil
reais, o mínimo para que-ele possa manter de pé. a sua lavoura de
café. FOill disso, será apenas uma indecorosa retaliação contra
meu Estado, a qual combaterei com veemêfl.cia e determinação.
A SRA.BENEDITA DA SILVA (PT-RJ}- Sr. Presidente,
SI's e Slll. Senadores, no último domingo, dia 6. o mundo reverenciou a mem6ria dos mais de 140 mil mortos que há 50 anos fotam
vítimas do bombatdeio sobre Hiroshima. ao mesmo tempo em que
se :repldiava a mais hedionda e ttágica criação humana: a bomba
atômica.
Hoje, dia 09 de agosto, rendemos homenagens aos mais de
70 mil que tombaram,. em virtnde do ataque a ootra cidade japone-sa. Nagasaki, igualmente vítima de brutal e aniquilante agressão
que atingiu, indiscriminadamente, alvos mili.taies e a população civil indefesa.
Episódio como estes mencionados, ao lado dos campos
de concentração nazistas. em nada engrandecem a hist6ria da
humanidade. Ao conb:ário, devem servir para que todos os povos do planeta façam uma reflexão sobre como algumas iniciativas. para. serem vitoriosas, tenham o pteÇo de milhares de vidas humanas.
Neste sentido,lenil:ramos o que podetá acontecer com decisões coD1eiD.pOI'âneas, como a do Governo conservador da França,
,!:&amando os testes nucleares no Atol de Mmuroa.,. a serem realizados em setembro próximo. Contraria, desse modo, o coosenso
sofridamente alcançado entre as grandes nações detentoras de poderio m.tclear ~ como os Estados Unidos e a Rússia - ou seja o fun
dos testes nucleai'e$ de super:ficie.
Existe um elamor intemacional contra a decisão do governo
fraDcês, parúndo da Europa, dos Estados Unidos e da própria
Amériea Latina. Nós, integr.mtes dá mais alta Casa Legislativa do
parlamento brasileiro, eJ;U.'D.Ome d_e nosso povo e da preservação
do próprio equilíbrio ecolÓgico do Planeta, juntamos nossas wm>s
à daqueles muitos que, felizinente, se preoalpam com a sobrevi~

o

vência hannônica. entre os p:wos.
Faço um apelo ao Sr- PIOSidente do Senado e ao Presidente
da Repóblica. bem como ~o Ministro das Relações Exreria:es,
para que busquem tentar sensibilizar o govemo· francês no sentido
de que reveja sua decisão, a qual, por si s6? representa uma ameaça
à boa~vontade entre os povos e à paz mundial.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais bavende a
tratar, a Presidência vai encexrar os txabalhos, designando pam a
sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

PROJEI'O DE LEIDA CÂMARAN" 188. DE 1993
Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da Omar.l n•
188. de 1993 (n• 2.718/92, na Casa de origem), de iniciativa do
PIOSidente da Repóblica. que conc<de isenção de impostos aos
bens-'<lestioados ao pmsseguimemo da execução do Programa Naclona:l de Cv!iiimicações Domésticas por Satélite. tendo
Pareceres sob n•s 84, de 1994, e 158, de 1995, da Comissão

- de Assuntos Econômicos: 1° pronunciamento: favorá-

vel ao Projeto, com emenda n° 1-CAE. que apresenta; r pronun·
ciamento: contrário à emenda de Plenário.
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-2REQUERIMENTO N" 827, DE 1995
Votação, em turno' único, do Requerimento n° ?!27. de 1995.
do Senador Roberto Freire, solicitando, nos tetmos regimentais,
voto de censuta ao chamado Projeto de Lei Helms/Burton, em tiamitação no Congresso ~ que se reveste de expressas
ameaças aos princípios do direito internacional e â. convivência
mundial pacífica, tendo
Parecer favorável, sob n' 479, de 1995, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL

-3PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N"36, DE 1995
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n• 36, de 1995 (n' 3/95, na Câmm:a dos Deputados),
de iniciatiVa do Presiderite da República. que alteta cr inciso XI e a
alínea a do inciso XII do art: 21 da Constituição FedeÍal, tendo
Parecer favorável, sob n' 401, de 1995, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
(f=eiia e última'sessão ordiDáriade discussão.)

O SR. PRESIDENTE (Levy Diss)- Está enc=ada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h48min.)

ATA DA 1!6' SESSÃO, REALIZADA EM 8-8-95
(Publicada no DCN, Seção II, de 9-8-95)

RETIFICAÇÕES
Na página 13615, 2' coluna, na lista de votação da Proposta
de Emenda à Constituição n' 32, de 1995 (n' 5/95, na Câmm:a do•
Deputados), na relação de oom<" dos Srs. Senadore• que votaram
'Não11, inclua-se por omissão o seguinte nome:
.•• Benedita da Silva ...

E na página 13616,1'coluna. nafaladoSr. Presidente, proclamando o resultado da votação da mesma Proposta de Emenda à
Constitnição n' 32, de 1995.
Onde se lê:

Total 72 votos
Tota!73v~

Ata da usa Sessão Defiberati.va Ordinária, em 10 de agosto de 1995
1a Sessão Legislativa OrdiÍJ.ária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs.: José Samey, Odacir Soares,
Rerum Calheiros, Jefferson Peres e Ro'!leu Tuma

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES Maà!ado- Teot8nio ViÍCJa FilhÓ- Valtnir Campelo- Vllson
OSSRS. SENADORES:
Kleimlbing- Waldecl<Omelás.

Ademir Andeade - Antônio Carlos Magalhães - Antônio
Carlos Valladares - Arlindo Porto - Artur da Távola - Bello
Parga- Benedita da Silva- Beni Veras- Beman:lo CabralCario• Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos W"llson - Casildo
Maldaner- Coutinho Jorge- Edison Lobão- Ednardo SUplicy
- Élcio Ãlvares- Emília Fernandes- Epitácio Cafeteiia- Ernancte. Amorim - E•peridião Amin - Fernando Beurra - Flaviano Melo - Francelino Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeiia - Hugo Nap<?1eão - Humberto Lnoena - Íris
Rezende - Jader Barbalbo - Jefferson Pore. - João França João Rocha - Joel de Hollanda - Joaa. Pillheiro - Jooaphat
Marinho- José Abren Bianoo- José Agripino- José Alv., José Eduardo Dutia - José Fogaça - José Ignácio Ferreiia José Roberto Arruda- José Sarney -Júlio Campos- Júuia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias- Lucídio Porteila - Lúcio Alcántaia- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de
Oliveiia- Marina Silva - Marluoe Pill1o - Mauro Miranda- Nabor Júnior - Ney Suassnna - Odacir Soares - Onofre Quinan Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon - Ramez Tebet- Renan
Calbeiro• - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá Romeu Toma- Rona1do Cunha Lima -Sebastião Roà!a - Sézgio

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Fere•) - A lista de presença acusa o comparecímenio de 80s... Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a

,.ssão.

Sob a proteção de Deus, iDiciamos nossos trabalhos.

O Sr. 1• Secmário em exercício, Senador Esperidião Amin,
procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISOS
DE MINJSTROS DE ESTADO

N' 253195, de 7 do corrente, do Ministro do Trabalbo, referente ao Requerimento n• 929, de 1995, de Informações, do Senador Mauro Miranda.
N' 384/95, de 7 do corrente, do Ministro de Minas e Energia, referente ao Requerimento D.0 960,- de 1995, de Infonnações,.
da Senadora Marina Silva.
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N• 684195, de 4 do cotreDte, do Miiüstro da Fazenda, refe..
rente ao Requerimento n• 923, de 1995, de Infotmações, do Senador Humberto LucenaN" 685/95, de 4 do commte, do MiÍlistro da Fazenda, referente ao Requerimento n• 877, de 1995, de Infonn•ç6es, do Senador José Biancc.
N" 687/95, de 4 do cotreDte, do Ministro da Fazenda, refe"""" ao Requerimento n• 928, de 1995, de Infoonaç6es, do Senador José Biancc.
-
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§ Z' l'al3 o annprimento de suas atriboiçóes, o
Departamento Fede!:al de Combate ao NllltXllrifJCO poderá celebrar convênios com entidades nacionais e estrangeims.n

A illtenção do Senador, com a apresentação dessa emenda,
é facilitar uma atuação conjmta. do Brasil com países viziDhos oo
combate ao narcotráfico. principahne.a.te pela eliminação de e.nuaves burocrátiros, para o que julga de fundamental importância a
possi'bilidade de celebração de convênios entre o organismo brasileiro e órgãos est:rang~irosN" 688195, de 4 do coo:ente, do Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n• 879, de 1995, de Infotmações, do Secador José Eduatdo DutraExame do Mérito
N" 689/95, de 4 do commte, do Ministro da Eazenda, refeConfonne detmnina a Constiruição Federal. em seu art. 61.
rente ao Requerimento n• 878, de 1995, de Infotmações, do Sena§ 1°, inciso n, alínea e,. são de iniciativa privativa do Presidente da
dor Humberto Lucem..
·
N" 690/95, de 4 do com:ote, do Ministro da Faze.rl...refe- RCJ'Iblica as leis que dispooham sobre "criação, estroturação e
rente ao requerimento n,• 947, de 1995, de Informações, do Sem.- atriblições dos Ministérios e órgãos,da administraçiQ pública."
dorGilberto MirancJa.,
:
•.
Essa limi'-'Ção constilllciooal cria cmbar.lços pua a propoN" 691/95, de 4 do commte, do Ministro da Fazenda, refe- sição do Senador Emande;c: Amorim, muito embota esta mesma
rente ao Requerimento n• 908, de 1995, de Informações, da Sem.- não cogite de c::riar o departameut.o, em questão e sim de autorizar o
Executivo a fazê-lo. Proposições de na.tuteza autorizativa., comQ a
Óo/<1 Marina Silva.
.
N" 691195, de 4 do =nte, do Minisb:O da Fazenda, em que se examina. no momento, costumam não produzir os resuJta...
aditamento ao Aviso n° 386/95, referente ao Requerimento n° 440, dos espetados. Na verdade, se a criação de algum órgão é do interesse do Executivo, o Presidente da República se encarregaiá de
de 1995, de Informações, do Senador W aldeck Omellas;
remeter ao Congresso o projeto de lei necessário. Ademais, autoriAs informações foram encaminhadas, em cópia, zar o Poder Executivo a criar órgãos, sem solicitação. soa como
aos requerentes.
intromissão indevida do Legislalivo em sua esfera de canpetência.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Em que pese ser pcllica cam>nte no Coogresso a proposição
de leis de D.ab.1reZa autorizativa.. considero importante que esta Comissão aprofunde o estudo da matéria, pois noonas autorizativas
PARECER N' 485,DE 1995
ao Executivo, sem que ele as tenha provocado, parecem se enconDa Comissão> de Constituição, Justiça e Cida- trar no limiar do 1JOII!litido, em tellllOS de sepazação e harmonia
dania, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 58, de entre os poderes.

1995; de autoria do Seoador Enumdes Amorim, que
• Autori:m a c:rlaçio do Deportamento Federal de
Por outro lado, ao t:@tar da defesa do Estado e das instinliCombate ao Narcotráfieo no âmbito do Ministério da ções demOCiálicas, a Constítuição estabelece, no art. 144, § 1°, II,
que a policia feder.ll deve "p-evenir e reprimir o tráficO ilícito de
Justiça e dá outras providên<ias".

Relator: SeJ;tador Romeu T~a
Rdatório

Esta comissão

ex~

em carátcr temúmtivo, projeto de

lei de autoria do Senador Emandes Amorim,- que autoriza o Poder
Exe<::Utivo a criar, no âmbito do Ministérld da Justiça, o Departamento Fedetal de Combate ao Narcotnlfieo, com dotação otl:'lmemária própria e competência exclusiva para planej:ar e executar
as ações destinadas a reprimir o DliiCOiri.fico.
Argumenta o autor, ~m S!Ja justifiCaÇão. que o combate às
drogas e ao narcotr.ífico no Brz.sil vem sendo negligente. levandonos a uma situação que em nada difere da verifleada na Colômbia,
o que se confrrma e se agrava pelo aumento da entrada e do consumo da cocaína no Pais. Acrescenta ainda que são poucas as a.ções
exitosas no coinbate ao consw::ao e ao tr.ífico da droga,. fazendo-se
necessária, portanto, a criação de um 6tgão com atribJição pora
essafmalidade e com dotação orçamentária específica.

O Projeto recebeu, no prazo tegilnental, uma emenda aditi,

entapece:ntes e drogas afins, o cootrahando e o descamiDho, sem _
prejlÍzo da açã.o fazendária. e de culros órgãos públicos nas re$pectivas áJ:oas de competência".
Essa atividade é execalada pela Divisão de Repressão a Entorpecentes do Departamento de Po:fcia Federal, com policiais de
alto nível de especia1iz.ação e com experiência acumulada, ao lon~
go dos anos. sobre como são desenvolvidas as atividades do crime
Oig8llizado no campo da produção, transporte e distribuição de
chogas e produtos químicos essenciais. em Divel Dacional e imer~
nacional..
Entendem as autoridades do setor que a política ideal parn
as ativic:Iades de prevenção. repressão e recuperação deve estar
vollada, oocessariamente, parn o reaparelhamento dos órgãos que
se ocupam com a problemática das drogas. bem como pata o au-

m.ento_....e aprimoramento de seos efetivos. Novos órgãos têm sido
extintos tão rapidamente quanio criados, como é o caso da extinta
Secretaria Nacional de Enlmpecentes, que não apw;entou resultados posiiivos. O mesmo tem acootecido com o Conselho Fedetal
de Entorpecentes, cujas ações na áiea de repressão estão muito
aquém do espetado.

va. do Senador Gerson Camata, que acrescenta ao art. 1o um seA escassez de recursos vem sendo apontada como a princigundo patágnfo, com o seguinte too<:
pal z<spOl>Sável pelos resultados insatisfat6rios alcançados, a par
"Art.lo ·-------··------·-·-··-··- de iDadequações na legislação sobre o assunto, em especial a Lei •
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n' 6.368176, cuja alteraçio é obj\'10 de projetos em lramibiÇl!o no
Congresso, como o PL n' 2.765/92, de autoria do Senador Fmncisco Rollembetg, que se encootra em exame na Câmaia dos Deputados.
Para uma ação mais efxcaz de combate ao narcotráfico não
se necessita, portanto~ de novos órgãos, mas de recursos humanos,
materiais e fmanceiros que tomem possível o rumprimento do
mandamento constitucional contido llQ art. 144, acima xeferido, assim como a adoção de políticas integradas entre os vários órgãos
cuja atuação esteja de alguma fOima voltada paia o setor.
Voto do Relator
O projeto nada contém que impeça Sua aprovaÇão, do ponto
de vista da conslitucionalidade, _;n;dicidade e boa técnica legislativa. Todavia, os argumentos apresentados como jostificaçio pam
sua propositura, coofrontados com os preceitos comtitucionais que
disciplinam o assunto e principalmente com a situação atua1 do
combate ao narcotráfico, a catl;O 'da Divisão de RepressãO a Entorpecentes do Departamento da PoHcia Federal. parecem-nos insuficientes, pelas razões c;xpostas ao longo deste relatório,. para jlstifi-

car sua aceitação.
.
Deste modo, opino, quanto ao mórito, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n' 58/95, assim como da emenda do Senador .Getson Camata, potqUO prejldicada.
· Sala da Comissão, 9 de agosto de 1995.- Iris Rezende,
Presidente - Romeu Tuma, Relator- Esperidão Amin- Jefferson Peres - Roberto Requião - Pedro Simon - José Blaneo José Eduardo Dutra - Roberto Fmre - Edlson Lobão - Ramez Tebet- Ney Snassuna- Bernurdo CabraL
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O expediente
· lido vai à publicação.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constiblição que senl
lida pelo Sr. 1' Secretário em exeteício, Senador Esperidião Amin.

É lida a seguinte:
PROPOSTADEEMENDA
.
À CONSTITUlÇÃO N" 46, DE 1995
Dispõe sobre o tratamento tributário dlspeusado aos produtos Integrantes da cesta básica.
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municipal, a livre manifestação do pensamento a h'berdade de
crença,. a autonomia sindical, a liberdade ideol6gica e as atividades
assistenciais, entre outros institutos consagrados em diferentes
cláusulas da Constiblição da República.
Cltamamos a atenção, entretantoliam o fato de que esse rol
de imonidades não é, e nem pode ser imutáveL Em 1988, nele tivemos a inclusão dos sindicatos. Atualmente. entendemos, é premente a defmição de mais uma espécie de jmnnidade a dos produtos alimentares mais comnmente utilizados pela população de nosso País.
Com a impressÍOilante iniquidade na distnbuição da renda
nacional. é lllll1mll que, no Brasil, as camadas populaciouals de
mais baixo poder aquisitivo enfrentem sócias dü'ICUldades na obtenção dos canponentes de sua alimentação, mesmo porque grande parcela de nosso povo sobrevive com rendimentos mensais que
não ult:rapassain o valor do salário-mínimo~ valor esse suficiente
apenas prua a aquisição de uma cesta básica. E veja-se que além
da alimetação, há nmitas oub:as neoessidades. a serem satisfeitas.
Mas qua.u.dO falamos em alimentação não estamos tratando somente de màis uma das necessidades do ser humano: referincJo-.se à mais elementar de suas necessidades e que por isso
mesmo não se pode deixar de satisfazer sob pena de seqiielas ir-

nwersí.veis.
IDspirado em ta! li que tivemos a iniciativa da preseote proposta de emenda conslitucional como forma infalível de propiciar
melhor acesso das camadas mais carentes do povo aos gêneros de
primeiia necessidade mediante redução de seus preços f~. conseqü€ncia natural da deseoetação tributária. Considerando-se a
_alta carga fiSCal incidente sobre os alimentos, não resta dúvida de
que seus preços sedo consideravelmem.e afetados com a elimina-

çfo dos iJDpostos que. hoje os gravam.
Com a imunidade, dois dos mais pesados e regressivos
impostos deixarão de onerar a cesta básica: o IPI e o ICMS.
ambos tributos indiretos e, por tal motivo sempre suportados
pelo consumidor fmal das mercadorias, neste caso, dos alimentos.

0Jmpre esclarecer que. ao .instituir esta imunidade tn'bulária, o Congresso Nacional Dão estalá concedendo qualquer favor

ou benef':tcio fJSCal, nem reminciando a receitas. O Congresso estaAs Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fedem!, tá retirando os alimenlos básicos do campo de incidêncix dos im-'
nos tennos do art. 60 da ConstituiçãO da República Foder:ativa do postos, isto é, estaiá proibindo que qualquer imposto possa doraBrasil, promulgam a seguinte Emenda ao texto couslitucioual:
'· vante, onecl.-los.
.
Artigo único. O Inciso VI do art. !50 da Constituição passa
Considerando a situação econômica adVersa que, por décaa vigorar acrescido da seguinte alínea e:
das, alastta.-se em nosso Pais, aflingíndo principahnente as faixas
mais carentes da pop~lação, e convencido da relevância desta ini''Art. 150. --·-~-·--·-··------------- ciativa e de seus resultados exitosos, esperamos que a anuência
dos colegas Congressistas seja natural e decoira de seu nunca so-

VI:.·-·-·-----------------·---

e) os prodotos alimentares integrantes da cesta
básica. confOtiD.e def~~ em lei complementar.''

Justificação
A imunidade lributária, instituto jurídico que veda a imposição de impostos sobre detetm!nadas pessoas, coisas oo atos, tmdicionalment.e e com muita jlstiça tem protegido da incidência da lei
fiscal as pessoas de direito público, os templos de qualquer culto,
os partidos políticos:, as entidades de educação e de assistência social sem fms luaativos, além dos livros, j01ll2is e periódicos. Com
a proomlgação da Coustiblição de 1988, os sindicatos dos trabalhadores foram também colocados ao abrlgo da imunidade, como for-·
ma de ~ecimento da soa impo<fância pela cmnmidade nacional.
E inegável que essas excessões à regra geral da tributação
são necessárias, pois estão elas a proteger a autonomia estadual e

negado,espírito cívico.
Sala das Sessões, 10 de agosto de !995. - Senador JoséIgoáâo Ferreira - Senador Fraucdlno Pereira - Senador Freitas
Neto - Senador Ney Suassuna- Senador Lúcio Alcântara -Senador Ronaldo Cunba Lima- Senador Sérgio Ma<bado- Senador Romeu Toma - Senador Eduardo Sup6ey - Seaador Leomar Qulntanilba - Seuadora Marina Silva - Senador Jáder
Barbalho -Senador Pedro Simon - Senador Lucldio PorleDaSenador Élcio Álvares- Senador João França- Senador Gilvam
Borges - Senador Jell'erson Peres - Senador Edison Lobão Senadora Beuedita da Silva - Senador José Blanco - Senador
Jonas Pinheiro - Senador Valmir Campelo -·Senador Casildo
Maldauer - Senador Carlos Patroánio - Senador Esperidão
Amln - Senador Ademir Andrade - Senador Arlindo Porto Senador Renan Calhàros- Senador José Eduardo Dutra - Senador Emandes Amorim.
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U:GIST.AÇÁO CITADA
CONS'ITIUIÇÃO DA
REPÚBUCAfEDFRATIVA DO BRASll..
Art. 60. A Constituição podenl ser .-Mada modiallle propostA:

..

.

I - de um terço, D<> minimo, dos membros da Câmam dos
Depilados ou do Senado Federal;
n- do Presidente da República;
da mais da melllde das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, maDifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.
§ 1• A Constituição não podeiá ser "1!ll"'dad• na vigência
de intervenção fedenl, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ Z' A proposta seri discutida e votada em cada Casa do
Cong=so Nacional, em dois tomos, considewldo-se apiovada_ se
obtiver,emamboo, tr&quintosdosvotosdosrespoctivosmembros.
· § 3° A emenda.à Constituição seri ptODllllgada pelas Mesas
da Câmaza dos Depilados é do Senado Federal, coai o I<Spedivo
mlmero de otdem.
§ 4• Não seri objeto de delibomção a proposta de emooda
tendente a abolir.
·
· I- a foanafedemiva de Estado;
n..,. o voto dm:to, secreto, uniVersal e periódico;
ill- a sepamção dos Podeles;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ s• A matéria c:oustante de proposta de emenda rejeitada
ou havida por prejudicada não pode ser objeiO de nova proposta na

m-

mesma sessão legislativa.

· Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. J• Secretário em
exen:!cio, Senador Esperidião Atuin.

É lido o seguinte:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSI'IÇA E CIDADANIA
OF. N" 03()'1995/CCJ

Brasília, 9 de agosto de 1995
SenhorPresideute,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex• que em reunião
realizada nesta data esta Comissão apreciou, terminativamente, o
Projeto de Lei do Senado n• 58, de 1995, de autoria do Senador
Emandes Amorim, que "autoriza a criação do Departamento Federal de Combate ao Narcotrif'!CO no âmbito do Ministério da Justiça, e dá OUII3S providências", concluiudo pela sua rejeição.
Conlialmente. Senador Íris Rezende, Presidente da Cotuissão de Constilnição, Justiça e Cidadania.
. O SR: PRESIDENTE (Jefferson Pétes) - Com refetôncia
ao oficio que acaba de ser lido, a Presidência CODlUllica ao Plenário que. nos tennos do art. 91, §§ 3° a s•, do Regimento lntemo,
combinado com o art. 4• da ResOlução n• 37, de 1995, do Senado
Federal, abrir-se-á o pr.!ZO de cinco dias úteis para inteipOSição de
recutSO, poc um décimo da composição da Casa. para que o Projeto de Lei do Senado n" 58, de 1995, seja apreciado pelo Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que seri lido pelo Sr. 1• Secretário em exerclcio, Senador Esperidião Amin. ·
·

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.072,DE 1995
Senhor Presideute,

Art. ISO. Sem prejuízo de ootiOs garantias assegmadas ao
contribuinre, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
--VI-~~;,;.";'----------

Nos termos regimentais, requeiro a retirada do Projeto de
Lei do Senado n° 90. de minha au~ que "devolve às Universidades Federais dç Rio de Janeiro e da Bahia suas denominações
primitivas de Univetsidade do Brasil e da Bahia, respedivameote".
sala das Sessões, 10 de agosto de 1995.- Seuador Odaár
Soares.

(À CcmiWo de Conslil1tifik>, Jusliça e Ciámiania.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A PropostA de
Emenda à Constituição que acaba dê ser lida está sujeita às disposições específicas CODS!all!es dos arts. 354 e seguintes do RegiIllOillo Jntemo.
.
A matéria seri plblicada e despachada à Ccmissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
• ·
Sobre a mesa. oficio que seri lido pe1o Sr. 1• Secmário em
exerclcio, Senador Esperidião Amin.

É lido o seguinte:
OFÍCIO N" 803/LIPFL/95 .

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - o requerimento
lido seri incluido em Oideni do Dia opoztuDamente, consoante o
disposto no art. 255, c, item 10, do Regimento Jntemo.
Há oradores inscritos.
Conoedo a palavta ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB.(J(). Pronuncia o seguinte discutso.) - Sr. Presideute, St"s e SIS. Senadores, a reunião
de Belo Harizonle. em que os Governadores buscanun estabelecer
uma pauta de consenso para a reforma tn'butária que será remetida
pelo Govemo ao Congresso, é um fato politico que vai muito além
de suas gcmdezas aparentes. Apesar das disparidades da força politica e do poder eeonômico de nossas várias regiões, o encontro

n.

serviu para exibir uma leild&lcia de unidade em questões essenBrasilia, 9 de agosto de 1995

Senhorl>residente,
Comunico a V, Ex" que o Depilado V limar Rocha deixa de
fazer parre, como Membro Suplenre, da Comissão Mista de Planos, OiçameDIOS Públicos e FlSCaiização.
OU!Iossim, indico para a referida vaga o Deputado Benedito
deLita.
Apresento a V, Ex• protestos de elevado ap<eço e distinta
consideração.
Depltado Inod!ncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (JeffetS<lll Peres)- Sezá feita a subatimição solicitada.

ciais, resgataiKio o espírito fedeiativo que andava fOia de moda
nos nossos costumes políticos. Para mim. foi um primeú:o ensaio
para a grande mobiliução que atingiiá toda a sociedade brasileila,
no debate do modelo lnl:utário que vai criemar a distribuição de
rendas entre a União, os Estados e os Mttuicípios.
M bancadas goianas na Câmaia e no Senado estarão muito
atentas a esse debate. Setenta poc cento da "'uda do Estado têm
OÓJ!ICI!l na agricultuia, que, por ironia da sorre, 6 o seta mais sacrificado na distn'buição da carga tn'butária. O sistema de impostos
já é cruel, e ainda tem a companhia dos juros altos e dos preços
aviltados dos produtos. Estudos recentes de uma publicação especializada moslram que a redução da. carga tributária aos níveis intemacionais de 7%, no setor de alimentos, Ievalá à criação de 626
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mil novos empregos no campo e nas indústrias txansf01IIl8doras.
Teriamos uma mudança xadical na face social de Pais, hoje deformada pelos fatores que se conveigem p3lll amquilar a posição do
selar rmal na formação do Produto Intemo Bruto. Atualmente, a
carga de lril:uios que pesa sobre os alimentos é de absmdos 32%.
É pmciso avançarDl!IÍIO na redução dos &ms fiSCOis que pesam some o setor agdcola. o aumento do nível de investimmtos e
a xápida evolução do emprego serão eonseqí!êJJcias nallliais e imediatas. Mas é indispeusávell:us= instrumentos de compensação
que mantenham o poder de aaecadaçio dos Estados. Goiás e OS
outros Estados do Centro-Oeste são celeiros agócolas eom elevada
~Dcia da produção primária, sua p:incipa1 fonte mecadado,._Per isso, é imporumte analisar com profundidade o que a União
vai oferecer. A simples criação de fundos é uma hipótese ina<:eilávei.O repasse tem que ser imediato, semdependerdee!!lmves l:u·
roctáticos. Este é o caminho. Temos que pensar em p1ecaniSJDOS.
sistematizados. Se o B13Sil crescer, a distnêuição da =-d•ção
texi que ser automatizada. pora impedir o sofrimcDio das negociações políticas que henefiCia.çJ. genlmente os Estados o;uris fortes.
Goiás não tem o poder exportador dos Estados industrializados, mas tem grande porte de sua roceita atielada à exportação
de grãos. Uma evenlDal perda dos m:=os do ICMS, cano se es~ entre os objetivos da tefcrma lril:utária, seria: um desastre
pora aecooomia estadual A vocação federativa de Senado vai exigir da Cisa elevada dose de zespoosabilidad na fommlaçiio de
nova politica tributma, pora impedir a quebra dos elos de sustentação que equilibram e hannonizam os imetesses entre a Uniio, os
Estados e os Municipios. Estamos abertos à discussão, não alimentamos ptecouc:eitos, mas também não podemnos admitir dimimina·
ções que possam tmnsfaonar-se em fatos definitivos e im:movfveis.
Creio ser este o sentido pt:incipal das pteocnp•ções que a partir
de agcn devem aieolara postura do Coogresso e da socied•de
Eta o que tinha. dizer.
Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SU..VA- Sr. Presidente, peço a
palavnL, como Uder.
·
O SR. PRESIDENTE (Jeffersoo Péres) - Concedo a pala·
vta a V. Ex•, comoUder, por S minutos.
A SRA. BENEDITA DA SU..VA (PT-RJ. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem ;evisão da cradma.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, neste DlC>IIIOOto, em nome da
Bancada de Partido dos T~al>alhacloms, gostaria. de notifiCal' a esta
Casa de falecimento de Florestan Fc:mandes.
F1orestan F=des: uma lição de vida. uma liçilo de digni·
dade, uma lição de ousadia.
.
. •
F1orestan F=des, Professa: e Sociólogo, tendo o magistério como sua fim>ão principal, exen:eu mandato parlamentar por
duas vezes (a primeiia de 1987 a 1991, na qualidade de Deputado
Constituinte e de 1991 a 1995 em seu segundo e último mandato
como Deputado Federal), pelo l'aitide dos Tr.Jbalhad...,. de São
Paulo. Eta pai de 5 flibas e I filho, avô e bisavô. Flocestan Feman·
des nos deu, canstamemente, uma liçilo de vida, através de sua
fcrça de vontade e capacidade de procurar oonstruir um dia-a-diA
sob a perspeotiva de mudar o Brasil, de ta:ná-lo um País sem exclufdos, um País mais justo, um Pafs socialista.
Já preparando o seu 57" livro, é indiscutivel sua oonlribuição dada ao pensamento brasileiro? anaHsando e propondo saídas
sobre questões em tomo da mganinçio social e política de uma
Nação. de uma sociedade de classes, seja escrevendo A Revolução
Borguesa, O Negro no Mundo dos Brancos, A Educação e a S<>'
ciedade no Brasil, A Universidade B13Sileira: Refcrma ou Revolução, Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, Brasil: em
Compasso de espem.. e tantas ootras obras que servitam e servirão

403

para a iniciação, o aprofundamento e para o avanço do conhecimento daqueles que pretendem conhecer nosso povo
e nosso País.
Florestan Fernandes não tinha a pxesunção de falar ou escrever como dono de :oenhuma vetdade que não fosse possivel de
ser comprovada per ....Uidades ~ As pesquisava sob oresguardo completo do respeito aos grupos e individuas que as vivenciassem, como !'lblicou a Revista Veja, em 09.08.95, ao comentar
uma fala do brilhante sociólogo José de Sou7a Martins: ''O mestre
tirou os inteJectneis do gabinete, colocando-os para pesquisar da~
dos que sustentassem suas teorias."
Fiotestan Femandes • de engE3Xate a grande mestre • sem
dúvida. um ousado filho de emptegada doméstica, D. Maria, imignnte pottuguesa, não conheceu seu pai, não pôde rumprir seus
primeiros anos de estude dentro do sistema fotmal e regular de
educação por ter de trabalhar para se manter desde a:iatlça. Foi engraxate, garçom e hari>eiro, chegaodo à universidade após prestar
exames de !l1ll<iuieu =sponden1e ao Primeiro e Segundo graus
de ensino.
Na entrada à universidade, foi cla.ssüicado em.re os primeiros em um grupo de 29 candidatos. Aos 25 anos já p1blicava o seu
primeiro livro. Dai, no Bl2sil e no exterior, Dão foram poucos os
estudiosos ilnstres que hebaam suas palavras e seus cochecimentos através de livros, revistas, periódicos e tantos ootros instrumentoo de OOIIIUllicação. Um dos bons exemplos com relação a
esse aptendizado é o nosso atual Presidente da República, Profos.
ser Femaudo Hemique Cardoso. E o mestre Florestan tinha cons. ci&lcia desse seu pape~ exeroendo-o com <JIEU!ho e responSabfli5lade. a exemplo de que falou, ao aunprimentar o Presidente em
sua visita ao Congresso; ''Eu não crio gatos, eu crio tigres...".
Teve seus méritos nruitas vezes p1blicamente reconhecidos,
:recebendo algumas condeccrações como, em 1958, a Medalha Sílvio Romero; em 19é1, Cidadão Emérito da Câmara Municipal de
São Paulo; em 1985, Professor Emérito da Universidade de São
Paulo; em 1986, Doutor Honoris Causa da Universidade de
Utrecht • Holanda; em 1990, Doutor Houoris Causa da Faculdade
de Economia da Univeisj.dade de Çoimbra- Portugal.
O Partido dos Trahalhadores, com a morte de Flcrestan Fernandes, perde uma de suas JÍrinciPais fontes de luz, ficando mais
pomo B13Sil, o Parlamemo, a sociedade e cada um de nós.
'
Fmalizancb, Sr. Presidente, gostaria de registrar, particularmente. a emoção que tenhcr nessa partida, ne~ momento de flo..
:restan Femandes. porque tive nele.,. no processo da Assembléia
NacioDal Constituinte e no piocesso de toda a nossa luta, a luta
dos negros bnosileiros, um grande parc:eiro, através de suas teses.
suas defesas, sua parceria. Por sua construção política. ideológica
e positiva, sem dúvida nechuma, ele merece de todos n6s o rupe~.
to, o carinho e por que não, essa saudade que fJ.Ca. TeDho certeza
sempR> de base

de que ele foi o grailde professor que cooseguiu sensibilizar não

apenas os intelectuais, mas os mais humildes, os mais pobres, enIIe eles Benedita da Silva,. que, neste momento, rende uma grande
homenagem. polt!lle certamente bebi naquela fonte de sabedoria.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Senadora Benedita da Silva, não apenas o PT, mas o Senado e toda a sociedade
h13Sileiia estão constemados pelo desaparecimento de Florestan
F=des.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA • Peço a paiav.. como
Llder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Coocedo a palavm ao nobre Senadcr Epitacio Cafeleira, como Uder. per 5 minutos.
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Como Uder.
Sem revisão do orado<.) - Sr. Presidente, Sr's e SIS. Senadores,
para nós do Partido Progressista Refomtador, do Partido Progressista e do Partido Tiabalhista Bxasileiro, hoje é um dia de festa.
Fes.ta que se iniciou ontem. quando nos zeuníuncw, de forma espontânea, não para pedir, mas para ofem:er nossa capacidade de
trabalho para a criação de mn grande Partido nes!t País. A fusão
dess:as 1Iis agremiações objetiva uma refctma partidária no sentido de dizermos ao Brasil do nosso desejo de fa2iCr um Partido que
não pretende entrar no jogo do ''toma lá da cá'', aquele jogo do ''é
dando que se recebe11, aquele jogo que o povo não aceita, porque
quer que os seus representantes tealmente ttabalb.em por este Pais.
Então, ontem, na casa do Ministro José Eduardo Vieira, que
foi o nosso anfitrião na per!odo da noite, houve uma seqfiência do
que se iniciara na hora do ahnoço. Na pare da manhã, PP e PPR
resolvenun que iriam se fundir; à noite, o PTB manifes~ seu in~tresse em também participar dessa fusão.
PotlaD!O, um doo!!liM!!O expressando essa lilsão foi assinado
pelos 1Iis Padidos, o quafvoo; ler para que cooste dos Anais da Casa:
As Comissões Executivas Nacionais e os Lkleru
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, do Partido Progressista Reformado< (PPR), do Partido Progressista (PP) e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), reu.niclos nesta data, ém Brasília, decidiram iniciar etllendi-

mentos com vistãs a avaliar a viabilidade política e as
coodições de se unirem numa s6 instituição partidária
para fortalecer a açio que os 1Iis partidos sempre desenvolveram na sustentação de seus ideais de democracia e
libetóade, único ambieDte em que o País podem progredir malerial.mente e seu povo elevar-se socialmente.
Brasília, 9 de agosto de 1995.
Seguem-se as assinatuxas do Ministro José Eduardo Andrade Vieira, Presiden!t licenciado do PTB; do Prefeito Paulo Maluf,
Presiden!t de-Honra do PPR; do Senador Esperidião AmiD, Presiden"' do PPR; do Deputado Vadio Gomes, Presidenlt do PP; do
Depu1ado Rodrigues Palma. Presidente do PTB; do Sena.do< Epitacio Cafeteira, Lider do PPR.; do Senador Bemardo Cabral, Llder
do PP; do Senadoo Valmir Campelo, Uder do PTB; do Deputado
Francisco Domelles, Uder do PPR. na Cimam; do Deputado Odelmo Leão, Líder do PP na CâlDara e do Deputadó Neison Trad, Uder do PTB na Câmara.
Hoje, pela manhã, reunimo-nos na sala n• 15 da Ala Alexandre Costa, Depulados. Senadores, Presideptes de homa e licenciados desses partidos e a manifestação foi de alegria, como de
uma família que anmenta espontaDeamente. NilJ&uém reivindica
nada, ningeém exige nada, mas todos se propõem a juntos fazer da
vida pública e deste Partido que csta.mos neste momento criando
com essa fusão uma alav...,._ no desenvolvimento do País, ptincipalmeDte daqueles mais pob=. dos mais..,.,.. e dos mais sofridoo.

Era o que tinha a dizer. sr.·Presidente
O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. Presiden,, peço a pa-

lavra como Lider.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra. Como Uder, ao Senador Bemardo Cabral. V. Eot' dispõe de S

minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como Lider.
Pronuncia o seguinte disru:rso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden!t, a entinente Senadora Benedita da Silvo já fez o registro do
passamento do eminenrt .homem público, professor catedrático;

nosso estimado e saudoso amigo Florestan Fernandes.
Mas eu não gostaria de ficar calado, depois de ter com ele
convivido, ao longo de quase quatro anos, na última Assembléia
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Nacional Constituinte, quando ele marcoo de fODDa indelével a
sua pas"gem pc:r aquela Assembléia, de um homem sétio, vertical. Cdn'eto e incapaz de uma felonia com :seus companheiros.
Lembro-me de que, certa feita. já tarde da noite, quando fazíamos tratativas em tomo do pouto da refouna agrária, Florestan
Femandes foi mais do que um político que desempeDh.a um mandato eletivo, foi muito além do que um professor catedrático,
como ele o era, e talvez mais do que um ser humano; ele foi um
representante de um país que estava saindo de uma excepci.on.alidade institucia>al para um reotdenamento coostitnciooal, capaz de
deixar registrado, de forma indeléveL a posição daqueles que torcem pelo BrasiL
Há um ditado an;igo que diz que as pessoas boas não morrem, ficam encantadas. E o caso de Fla:estan Femandes.
O Partido Progressista, pela sua Lidelança. registra com
profundo pesar o passamento de S. Ex'. E tenho a certeza de que a
Mesa. nesta bom sob a Presidência de V. Ex•, associar-.se-á a estas
maDifestações de saudade.
•
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidenrt, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jeffersonl'éres)- Concederei a pa·
lavra a V. Ex' logo após a leitnra do Sr. t• Secretário.
Sobre a mesa, requerimento que SOiá lido pelo Sr. 1• Secretário em exetcicio, Senado< José Eduardo Outra •

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N" LO'I3, DE 1995
SeDhor Presidente,
Requeremoo, nos termos dos arts. 2!8, 2!9, e 221 do Regimento Intemo. as seguintes homenageDS pelo falecimento do êxDeputado Federal Florestan FernaDdes:
a) insex;ão em ata de voto de profundo pesar;
b) mpresentação nos funerais;
c) apresentação de condolências à família e ao Estado de
São Paulo;
d) seja observado~ minuto de silêncio em sua memória.
Sala das Sessões, 10 de agOsto de 1995.- Benedita da Sil-

va- Eduardo Suplicy- José Eduardo Outra- Marina Siva.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson-Pétos)- Esse requerimento <lePende de votação, em cujo encaminhamento poderão fa2er
uso da palavra os Senadores que o desejarem.

Concedo a palavra, para encaminhar a· votação, ao nobre
Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orado<.) - Sr. Presiden.,, Sr's Senadoras, Srs. Senadores, em nome do Partido Democrático Trabalhista,
PDT, associo-me também às homenagens de pesar pteStadas a esse
grande lnsileiro FiorestaD Femandes. que, seja na 1iteratllra, na impmiSil ou na política, obteve um lugar de destaque no nosso País.
Considero plenamente justa a homenagem proposta, neste
momento, pelo requerimento que acaba do ser lido. Como muito
bem disseram os Senadores que me antecedexam e por úhimo o
Senador Bemardo Cabral, Flotestan Femandes é daquelas pessoas
que não monem. mas peiDl.3Il.CCeDl vivas no selltimento de toda a

poJ>liação brasneir.l. Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidenrt, peço a palavra para encamiDhar.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pétos)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's. Senadocas.
Srs. Senadores. em nome do meu Partido. o PSDB. e em meu pró-
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prio, apóio o requeril;nento de pesar há pouco lido pelo Sectetáriq
. V. Ex" lem a palavra por 5 minutes.
da Mesa, pelo falecimento do Professor e ex-Deputado F1orestan
A SRA. BENEDITA DA SD..VA (PT-RJ. Para encamiFernandes, que, sem dúvida nenhuma, como intelectual, como ho- nhar. Sem revisão da Oiad<n.) • Sr. Presidente, SI's e SIS. Senadomem público~ como parlamentar~ foi das figuras que mais se desta- res, antes eu ptaria de registiar a ausência do Senador Eduardo
caram no cenário nacional, pela sua integridade, pela fidelidade às Suplicy, que foi representar a llaDcada do PT junto aos familiares
suas idéias,. pelo seu compromisso com a universidade brasileira, e também acompanhar o velório do noSso querido professa: Flocom a educação lnsileira, pelo seu desempenho como Comtituin- I<Sian Femandes.
te e como Deputado.
Neste encaminhamento, favorável à aprovação do requeriPor tudo isso, ele é merecedor de todas as nossas bomena- mento, eu Dão poderia deixar de, e confesso, com muita em~
gens e que, aqui, independentemente de ideologias, de faccioois- descrever as qualidades do professor AOI<Stan Femandes, mesmo
mos. de filiação a partidos políticos, jX'<Stemoo a S. Ex" esta última em síntese; seria necessário que tivesse algo escrito que pudesse
homenagem que Ibe é devida..
ter princípio. meio e Ínn.
Como Dej>Jtado Constilllinte, tive a possibilidade de acomMas há uma coi>a que quero regislrar da vida pública de um
panhar os seus b:'abalhos. Inflexível na defesa de seus poDtos de homem que me repxta ao meu pequeno COilhecimento bíblico da
vista, era, no entanto, homem extremamente cortliai, extremamen· lei e da decisão que se tem que tomar dentro da leL Já tive oportu·
te educado, que dava a todos uma lição humana de ~vívio, de nidade de descrever. nesta Casa, o comportamento de Jesus Cristo
cordialidade. de capacidade de ouvir e de cont.Iapor idéias, exerci- diante de uma prostituta que a multidão conde.tzava e que a lei ditando, na Câmaia doo Depotados,todaa sua experiência, mostranziaque devetia ser condenada ·•Ele tomou a melhor decisão.
Florestan Fernandes, conhecidamente um maJXis~ tinha
do, sem nenhuma va.idâde; sem neilhuma jactância;. todo seu conhecimento, toda a sua inteligência, todo o seu brilho.
por mim um ptofundo respeito e dedicação como cristã. Eu o conHá pouco, li nos jamais que ele, instado a se desloca:r aos siderava não apenas um dos ~ cabeças intelectuais do PartiEstados Unidos, onde podezia receber esse transplante de fígado a do dos Trabalhadores, mas o melhor, porque podfamos noo sentar
que se submeteu, sob o· pt:etexto de que lá essa operação podetia e discutir qualquer assunto can ele.
sér feita mais rapidamente e talvez em melhores condições técni·
Mas aquilo que quero realmente falar a respeito dele é que,
cas? declinou. da oferta, dizendo que não achava justo que se vales-- além de ser amigo, parce~ além de ser aquele que produzia intese de COildições excepcionais: que lhe emm proporcionadas para. lectualment~ ele demonstiav~ com seu gesto, o <:ompromisso que
buscar tratamento em centro m6dico mais adiantado.
tinha com aquilo que dizia, com a sua coex&.~ com a caUsa que
Há ai uma liçio de vida pública, de coe:t:ência, de elevação aà:açava.
moml, que não podemos deixar de registrar. E talvez seja. neste
Lembfo.me de que, na Legislatma passada, na Câmaia dos
instante em que o Senado lhe jX'<Sta homenagem, uma das lições ~DeJ>ltados, no momento da refmma constitucional, quando o Parque devemos anelar como aquela que ele nos deixou como exem- tido dos Trabal!u!dores decidiu não participar do processo dareplo do seu brifuantismo, da sua integridade, da sua inteligência e fonna e não apresentar neDbuma emenda, todos nós acatamos essa
da fidelidade aoo princípios que norteaiam a sua vida.
decisão. Mas F1orestan Fernandes,. em nome do compromisso, do
Com estas palavtaS, Sr. Presidente,. o Partido da Social De- carinho que tiDh&com a causa :racial, pela primeira vez- e não foi
mocrncia B~eiia, por meu intermédio, associa-se aqui às homeBenedita da Silva ou nenhum ootro Parlamentar da Bancada do
nagens que estão sendo pi<Stadas a Aorestan Femandes, provoca- Partido dos Trabalhadores • disse que até ali ele tinha obedecido
das pelo requerhnento há pooco lido, de autoria do nobre Senador rigidamente as decisões do Partido, porém havia uma emenda que
Eduardo Suplicy, mas que, sem dúvida nenhuma, vai ser subscrito ele não podia, de foa-mi a!guma, deixar de apresentar. E ele foi o
único que apresentou emellda na reforma constitucional, uma
pelos 81 Membros desta Casa.
emenda que tratava da questão racial, que ele tiDha comunicado ao~
O Sr. '.Jefferson Peres, deixa a .cadeira da presi~ Partido que seria uma prioridade, como o eram paza o Partido aredência1 que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2" Se- fonna agrária e tantos ou~ assuntos.
cretário.
Por isso. estcu tomada de emoção neste mom.ento. Porque
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Coneedo a pala· tivemos uma relação muito íntima e porque reconheço nesse granvm ao nolxe Senador Esperidião AmiD. par.i encaminhar o reque- de batalhador alguém que não mone, como bem disse o Senador
Bemardo Cabral, mas fica na nossa memória, na noosa lembrança
rimento.
.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Pan encamiDhar. e, quiçá, nas nossas esperanças.
Sem revisão do oi>dor.) •
Presidente, eu desejo me associar, de
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Não havendo
cotaÇão. a melo o que aqui foi dito, apoiar o requerimento e lamen- mais quem peça a palavra para encaminhar o requerimento. passatar a sua existência. Faço minbas - e creio que com a autorização mos-à votação.
de S. Ex• - as palaVlllS do nobre Senador Bernazdo Cab:al: "Os hoOs Srs. Senadores que o apiPvam queinun permanecer senmens bons não mOrrem."Peço licença para fazer minhas essas pa~ tados. (Pausa.)
lavras. Eles deveriam restar encantados na nossa mem6ria..
Aprovado.
O Sr. Bemanlo Cabral- V. Ex• me homa com essa soliciAprovado o requerimento, sení eumprida a deliber.lção do
tação.
Plenário.
O SR. ESPERJDIÃO AMIN • Fico reliz eom a anuência
Peço a atenção da Casa. porque vamos observar um minuto
expressa do nobre Senador Bernardo Cabtal. Creio que este é o
instante de começarmos a reverenciar, mais do que nunca, a me- de silêncio pelo falecimento do Ex-Deputado Florestan Femandes.
mória. o exemplo e a luta, dooe mas peiSistente, do homem públi· (Pausa.)
(É obserwzdo um minÜto de silêncio.)
co, do educador Florestan Fetmndes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Concedo a palaO SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, para encaminhar o reque- VIa ao nobre Senador Lúcio AlcântaJ:a, por permuta can o Senarimento.
dor Pedro Simon. poc 20 minutos.

sr.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Prnmmcia o
seguinte discum>- Sem tevisão do 001.dor.)- Sr. Presidente. Sr's e
Srs~ Senadores. na semana pru;sada esteve no Ceará o Ministro dos
Recmsos Hidrioos e do Meio Ambiente, GustaVo Krause, comuuicando a possibilidade concreta da conclusão de obras hídric:as iDacahadas, como também a viabilização do inicio da coosttução do

Açude Cast:mbão. Foram assinados convênios e aDUnciada a hõeraçio de =nsos para a conclusão de o!mls que se enCO!llram em

andamento e paralisadas..
·
Já nos n:portamos aqui ao problema das obras inacabadas
no Ceará e solicitamos sua imediata. c:ondusão. Esse "cemitério de
obras", tetmo usado pelo Ministro Gustavo Krause, inclui cinco
ban'agens de médio porte e tiês projetes de irrigação.
Nas banagens já forun investidos recursos que conespondem a 80% de valo< das obms. que aliás estavam sofmldo destruição e, alEm disso, deixando de beneficiar 150 mil pes:;oas eom
abastecimeniO dágua, piscicu!twa e irrigação, e oom o lucro. ceosaDte de 65 milhões de reais por ano.
· ·
-Os projeto> de itrigação, por sua vez. já teee~ 75% do
total dos recursos e estavam sem irrigar 10 mil hectares e deixando
de arrecadar uma receita bruta de.45 milhões de teais por ano. · · ·
Todas essas obras se in.semm DDDl projeto estratégico para
li<!ar com o s = hídricos do Cealt, o qual vem senao viabilizado desde o primeiro Govemo ·Tasso Jereissati. Para simplificar
tais exeaições, está se montando mn sistema de geroociameniO integzado desses recursos no tmit6rio cearense.
Como o Govemado< do Cealt, defendo a tese 'de que· do
la,do da União se reestruture o DNOCS e se desfedezalize a promoção da ogri<ultun inigada, ficando a cargo da iniciativa ptivada a sua C<IISOlidação. Ao Govemo estadual caberia otgailizar a
legislação, conscientizar os usuários, promover a implantação de
pólos agro-iiKillstriais e truiversalizar o saneameDIO básico. Denlro
desse oonteXIO, pera alketçar seu projeto, o Govemo Tasso Jereissati elaborou um plano estadoal de ICCUrSOS hidriros, colocando o
c-á ao lado de São Paulo, como o segundo Estado bzasileiro a
contar com esse instrumento de trabalho. Tal falO possihililÓu empréstimo junto ao Banco Mundial, num progtama denominado
Prourl>, no valor de 120 milhões de dólate> que resulttr.í na coastrução de 40 açudes, gernndo uma ,_rva de· I ,8 bilhões de melros
cúbicos, oom 20% a mais das águas l}oje acumuladas.
Existe cutta demaDda. junto ao Banco MUndial DO sentido
de aprovação de um projeiO de integmção das bacias hklrogrãlicas
do Cealt que afastaria, pa:n:iaimente, o efeiiO da dependência das
chuvas. O projeiO se encoutra em fase de análise,
O ten:eiro projeto refere-se ao ntapeí!!freDIO hidrogeológioo
do Extado que em termos !'riticos rednndará na petfuração dos poços dotados de dessalini?3do<es ao longo das vias de canos-pipas.
v-ao se evitar os tmdicionais progmmas cava-bUiacos, tomando
potávei:> as águas saünizadas que ocoaem no cristalino.
E importante ainda IOSsaltar que a Administraçã<> estadual
está implantando os Comitês da Bacias, com a participação de
usuários e órgãos públicos, visando redozir o despeJ:tlicio e gerenciar os reansos hídricos de fonna integruia. O gerenciameniO será
infamatizado. estabelecend<He um mercado de águas com cobiança de tomas.
0 Sr. Gilberto Miranda- Permite V. Ex' um aparte?
O SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex', Senador Gilberto MiraDda.
·
O Sr. GHberto Miranda - SeDador l.Jício Alcântara, o Govemo do Cear.i está de parabéns. Na verdade, Ontes do inicio do
Govemo~ no ano que passou, o GovemadorTasso Jereissati esteve
na Canissão de Orçamento do Congn:sso Naciooa1 onde enfatiml
esses projetas e ali fez pleitos - está registrado nos Anais da Casa-
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com relação ao Projeto Castanhão. Esse projeto tinha sido designado pelos relatores adjuntos, pelo relator-geral, com emenda dos
Srs. Deplta.dos e dos Srs. Senadores, fudistfntameztte de partido. a
quantia de, aprmimadameD!e, 60 milhões de dólares. É claro que
isso não resolve todo o problema do Castanhão, mas esse é um dos
projeto> mais sérios da Região Nordeste e =io que o Governo
Fedetal tem esse débito para com o Ceará. O Govemo Federal cortoo as verbas do Projeto Castanhão e de quase todos os projetes,
mas parece-me que está enviando uma mensagem em que destina
algumas dezenas de milhões de dólares ao !'r<!jeto Castanhão. É
um projeto sério, do qual o povo de seu Estado muito necessita.
Espero que o MiJrlstro José Sen-a e sua assessoria !.>vem as preocupações que são de V. Ex' e do Govemador Tasso Jezeissali ao
Governo Fedexal, porque assim como oulros projetos citados par
V. Ex', o ProjeiO Castanhão foi mais do que analisado por toda a
comissão. Era o gue tinha a cüzet.
·
· · · · O SR. LUCIO ALCÂNTARA- V. Ex', Senador Gilberto
Mir.mda, demonstm<jUC oonheoe o......,o, até porque na Comissão de Otçamento. do ano passado teve a cladvidência de convidar
os Governadores . :inclnsive os que ainda nao haviam tomado posse - para que ali declinassem suas prioridades e assim pudessem
acomodar a comissão no montante de recurso disponível àqueles
projetos que emn prioritários pera as novas admhtislr.!Ções.
Para o Ceará; essa questão da água ó essenciaL Felizmente,
o Govemo Femando Hemique Cardoso, o Ministro José Seml, o
Ministro Gustavo Krause compmender.un isso. Aquilo que deirunciei aqui no início do ano e que o Seoador Carlos Wilson também
secundou em pronunciamento e por último tem!inou na constituisão de uma comissão por inlciativa de S. Ex' para o exame das
obras iJ!acabadas, agaa está ;,ado já a colheita de algum fruto.
E dentro desse contexto de gestão integrula das principais
bacias do semi-árido que se insete a construção do Açude Castanhão. Ele·aumentará a disponibilidade da água arumuiada no Ceará, juntamente com os assunlos do Prourl>, para 20 milhões de metros cúbicos, ou seja, 60% a mais do que em 1986, época do início
do primeiro Govemo Jereissati. É bom. ressaltar que essa capacidade de acumulação ainda .está
da ideal, estimada eDire 30 e
35 milhões de metros cóbioos.
PortaniO, durante a visita do Minislro Gustavo Krause, foi
assiDado o protocolo de intenções entre o DNOCS e o Govemo do •
Estado para a oonstmção do Castarihão, que armazenará ttês v~
a capacidade do nosso maiçr açude, o Otós. Quando cheio, a!eançará 6,7 bilhões de metros ctíbioos de água. Esse proiOOO!o coroa
um sonho de 84 anos, pois datam de 1911 os primeiros estudos
para a sua construção. Em 1986, foi assinado o edital de licitação
para o projeiO fma! de engenhada e inicio de pagamento das desapropriações. Em função da reação das populações a """"" atingidas, o Ministério da Itrigação imenompeu as etapes da referida
obm. Vários outros .pe:rca.J.ços se deram. inclusive disputas entre
empreiteiias - concluídas na Just~ - devido a problemas no processo de licitação.
O impaciO ambiental foi analisado e decidido em 1992,
quando o Conselho Estadual do Meio Ambiente licenciou o início
da obra. Nesse mesmo ano, o DNOCS realizou estudos visando
seleciooar áreas propícias à oonsllUção da nova sede urbana de Jaguaribara, que será immdada
O açude custará c=a de 90 milhões de teais, 00111 pa=ria
fmanceira enlre os Governos Fedeoal e estadual; afora recursos
para obras complementates a cargo do Govemo estadual- a maior
parte delas -no valoc de 120 milhões, incluindo desapropriações.
Seus principais impactos são o desenvolvimento hidro-agdcola, o controle das enchentes do Baixo Jaguaribe? o desenvolvimento do turismo, recreação e lazer, o aproveitamento das vazan-
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tes do Médio Jaguanbe, e o abastecimento de água da Região Metropolítana de Fortaleza.
Com a coostrução ·do Açude do Caslllllhão, pxetende·se
atrair a iniciativa privada para aproveitar áieas iirigáveis que CQ!lIam com projetas executivos na Zona de Tnmsiçilo Sul de Morada
Sul, can 8 mil hectares; a Chapada Jaguamana-Castmlhilo, com
10 mil hectares e a Chapada Jaguaru8Ila·Al'acati; com 2S mil heotares, rotalizando 43 mil hectares, sem considerar oolras tem:s inigáveis ainda sem projeto. ·
.
É in1eressaute ressaltar a in1portincia estr.dégica da obra, ou
seja.. o fato de que ela não é uma obra isolada. ~-se no contcxto de um projeto desenvolvimentista do semi-árido notdestino. O
Castanbio rompe as fronteiras estaduais. contribündo pam a .viabilmlçio da IIliiiSpOSiçio das águas do rio Sio FIUlcisco - cujo
projeto está em exame no Ministério do Meio Ambiente, e suas
primeiras iniciativas aguardamos que sejam ammciadas pelo Ministro Knmse -. pois o Çagpnbão sexve de dep6sito intermediário
ou barragem-pulmão para a distnbuição da água IIliiiSpOSia entre
os vários Municipios do Sem}-árido.
•.
Somos entusiastas do Programa de Genmciamento Ititegra·
do des Reco= Hídricos do Ceanl, no qual se insere a coosttuçio
do menciouado açude. Poróm, não podemos perder de visla que a
água vai immdar cidades e povoados, forçando o deslocamento de
poÍlUlaçiles humildes. Quemnos segDI3Dça absoluta para os habitantes de Jaguanõame de toda a ái<>a inundada pala barragem que
abamge cen:a de dez mil pessoas: .

O Çastanbão não deve sercoostmídoantesqueasiDdenizl·
ções sejam devidamente pagas e que as pessoas estejam seguras de
que f!C8!io em situação de vida no mínimo semelhante .à que possufam anlt:rionuente. Uma obra de moloçio econômica de vastas
ái<>as do semi-árido não pode c:omeçar como sacrificio dos mais
humilcleS.
0 Sr. N~ei Snessnn• . Pemlite-me V. Exaum aparte?
O SR. LUCIO ALCÂNTARA • Pois não, nob... Senad<r.
Peço a V. Ex• que seja bi<>veemseo aparte, sempxejlizo da substância da intervenção, parque a Mesa já está me advertindo' sobre
o tempo.
O Sr. Ney SlUISSIJllll - Serei !llllito b...ve, Senador Llício
Alcántar.l. Eu s6 queria me solídarilllr com V. Ex• e dizer que essa
também ó a silnação da Paraíba, on4e pxeeisamos fazer interligações e o mape;nnento bídri.co; enfi:mt é um problema do Nordeste.
Por isso, sou solidário can V. Ex• e me considero cano subscritor
da sua fala.
·
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· Muito obrigado, Senador
Ney SUassuna.
, •
O problema da água, no semi-árido do NOideste, vem desaf'lando gerações de brasileiros em sucessivos Sovemos, sem que
até aqui se tenha dado soluções definitivas para a questão. Espetamos que, com essa nova consc:i&lcia que se está fcnnando, de fato
possamos gerenciar, da melhoc maneirn possíveL os nossos recur-

407

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o Senador Carlos
Wilson, que inclusive tem uma vasla experiência DO assunto, COJDO
·ex-Oovemador de Pemambuco e ex-Seaet&io de Recursos Hfdri.
coo do M.inist6rio da Agricullma..
O Sr. Carlos Wilson - S...ador Lúcio Alcântara, antes de
bldo, quero parabenizar V. Ex• pelo oportuno pronunciamento. V.
Ex• se destaca cano um dos Senadores mais estudiosos DO que, se
iefere aos assuntos b~ priri.cipaJmente.nos relacionados com
9 Nordeste. Fui Secretário Nacioual de Ixrigação e pude constatar
que a grande dificuldade do Nordeste é a falta de coutiuuidade nos

Dtvestimentos feitos na região. V. Ex• mencicoa o Açude .Casta~
nhilo, que ó, talvez, o gGIDde investhnent<> que podenl· ser feito no
Ceará - há muitos anos que se fala nesse investimento, mas, .infe,.
Iizmente,. não se c:ona<tiza. O Pais olha para o Nordeste oomo se
ele fosse sempre um recolb.edor de incentivos, de investimentos
por parte do Govemo Federal. Na venlade, não existe uma I<>gião
que sofra mais com a descontinuidade das obras. do que o ~ardeste. Quando cheguei ao Senado e ouvi o prommciamento.deV..Ex•,.
que falava sobre as obras inacabadas, tomei a. iniciativa, jmlamente com todos os companheiros Senadores~ de criar a.Comissão
Temporária de Obms Inacabadas Já. no môs de setembro, vamos
·~o nooso "'Iatório, e o Biasil
sabende que a grande
dificuldade, o grande despetdício que OC<XIC em uosso P.aís vem
da falta de oontiuuidade das obms - e o Nordeste é o. campW> .O
Ceará talvez seja o Eslado do Notdeste que mais sofre.com essa
falta de CODtinuidade das olxos, principahuente na ái<>a hídrica.

ficam

Teoho certeza de que, acompanhando como esroo. o interesse do
Presidente Fomando H=:ique Cardoso em coucluir essas obras,. a
partir do próximo ano o Orçamento da Uuiilo senl pautado principalmente nesse fnn. Só assim o Nordeste senl o espaço de .que é
mereoedorno Orçamento da União. ParabeniZD V. Ex•pe!ooporblno prommciamento. Tenho a cem= de que agon o AÇllde Cas.tanhão, que é uma das principais o1xas do Ceará. realmente teci.
cootinuidade e senl coocloido.
.
.·
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Senador Carlos Wilson,
V. Ex•·coobeoeesse assunto muito bem e sabe que essa espécie de
via <n1ds do Nordeste O!Jl'relaçilo .a obtas inacabadas começou DO
fJID do Govemo Epilácio Pessoa. Este, quaudo ua Presidência da
Replblica, detemrinou a co!ÍsiiUçio de muitas barragens no Nordeste - no Ceanl, na Paru'ba. E o Presidente que o sucedeu, tão '
logo asSumiu o governo, incumbiu-se,. como primeira "providência.
de panilisar essas o!ns. Alt há pcuco tempo, quem andasse pelo
interior do Nordeste poderia eDCOI!lrar, em alguDS Jogares, vestigios de ~ções, até de máquinas, que for.un abandonadas ain·
da naquela época.
O Sr. Fernando Bezerra- V. Ex• me permite um aparte,

sos hídricos.

nobte Senadot?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o Senador Femando
Bezen:a.
.
O Sr. Fernando Bezerra - Senador Llício Alcântara. eu
não poderia deixar passar a oporbluidade de "'mprimeotá-lo pela

Se Jevm:mos em cODta o total da plovÍOSidade DO semi-árido
e em algumas regiões tidas com.o secas do Nmdeste. vamos ver
que. comparando..se com algumas regiões. inclusive .Awlabrzia na
Espanha, chove relativameote muito no Nordeste. Aoooteoe que o
uosso solo, na sua grnude maioria, principalmente no Ceará, é cristalino. Quando a água cai sobre ele, in1edialameote escare, não se
infiliia. Dai pur que a oossa siluação, uo que tange à reserva de~
cmsos hídricos, ser extremamente precária.
Temos que aproveitar, <Xlm a t«:nologia dispooíve1 com
vom.de política, essa chuva para facilitar o nosso trabalho em reJaçio à utilização desses recuiSOS bldricos.
O Sr.Carlos Wilson· V. Ex•mepenuiteumaparte?

importâDcia do seu prouuociamento e de me solidarizar com V.
Ex·~ Juntamente com o Senador Carlos W"tlson. faço parte dessa
Comissão, cuja preocupação é - e ela zeside muito mais na nossa
I<>gião - ooocluir uma oln da importâocia dessa que V. Ex• lnlz ao
conhecimeolodoPJeaário. Mais ainda quando V.Ex•expõe aoP!eoá·
rio que essa o1n se iotegm a uma possível- e espero' que se CODSOiíde
- ttanspooiçio das águas do São Fraocisco. quando !<remos defillitivamente resolvido o poblema de águaoo Nordeste. Meus parabéns!
O Sr. Romero Judi- Permite-me V. Ex• um aparte. nobre
Seuador Lúcio AlcâDtata?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço, com pmzer, o aparte donobreSenadorRomeroJucá.
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O Sr. Romero Jucá- Queria dar aqui o testemu.obo da importância da questão <ratada pelo SeDada Lúcio Alcântara. inclusive como filho de familia sertaneja do sertão de Pernambuco.
Sem dúvida nenhuma, as colocações de V. Ex' são de fundamental
importância para que o problema dos recursos hidricos no Nordeste sejam encaminhados. Quero aqui hipotecar a solidariedade da
nossa posição sobre as'brilbantes colocações de V. Ex•? ao mesmo
tempo em que queremos reforçar a importância da Comissão, presidida pelo Senador Carlos Wilson, para que realmente sejam concluidas as obras pamüsadas Quero registrar também que não é só
no Nordeste que há obDs paralisadas, elas também existem oo
nosso Estado de Romima; inclusive obDs importantes na .W,. da
Saúde. Oxalá essa Comissão possa apontar não apenas os probJe.
mas, mas indicar os teCUISOS """"'"rios pa13 que o Bmsil possa soluciooaressa questão. Mrus ~a V. Ex' pelo proDllllCiamelllo.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Obrigado, nobre Senador
Romero Jucá.
·
O Sr. Antonio Carlos V aladares - Permite-me V.,Ex' um
apnte, DObre Senador-Lúcio A!clntaxa?
•
' · ··
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA - Com prazer,
o aparte do nobre Senador Alllonio Carlos V aladares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares- Senador Lúcio Alcântara, quero me somar aos demais colegas que emprestatam a sua so-lidariedade a um pronunciamento tão importante e tão atua1. notadamente quando sabemos que o próprio Senado já tem uma Comissão devidamente instalada para esmdar o problema das obres
inacabadas em todo o Btuil. E o Nordeste - como disse o nosso
ex-Govemador de Pemambuco - é o campeão das obDs paralisadas em todo o Braoil poc faha de oonünuidade ad!nillistrativa. de
uma visão a.dminisb:ativa àistorcida e que não se batm.oniu com
os anseios da popJlação. Antigamente. era moda um govemo entrnr e não dar contimlidade às olxas de seu antecessor, o que causou sérios pre)Iizos à Nação, ao Nordesle e ao BrasiL Assim como
o Pcxler Executivo está ton:r.ando, a meu ver, uma atitude coaeta..,
uma atitude que merece 0$ aplauso~> de todos nós, uma. ·vez que
suas preocupações se voltam para a continuidade de obras que não
f = conc!uidas aiuda na atua1 gestão, entendo que essa é a oportunidade de o prúprio Poder Legislativo d3r <>seu exemplo quando
da discussl!D do Orçamento da União, apresentando mecfidas que
prioritariamente se voltem para a execução de obras :inacabadas,
obres paralisadas, qae causam transiomos fillam:eiros e pattimoniais ao nosso País, como também vem :frustrando os anseios da
população brasileiza. Portanto, quero parabeni:z>r V. EX' e os demais companheiros que estio agindo de forma a atender aos :recla·
mos da nossa população. Muito obrigado.
•
-- - - O SR. LÚCIÓ ALCÂNTARA - Làmentavebnente, o Govemo da União, nos últimos anos, penleu a sua Capacidade de planejar a longo prazo.
.
.
As dificuldades vividas pelo País no campo institucional e
político, as vicissitDdes da economia.. tudo isso levou, de certa maneira. o Govemo Fedem! a abaudonar o planejamento a longo praro. E uma das conseqüências foi justamente o grande canteiro de
obres paralisadas no País inteiro; são verdadeiras catedrais do desperdicio.
O SR. PRESIDENTE (Odarir Soares) - (Fazendo soar a
campaíDha)- Nobre Senador Lúcio Alclntara, o tempo de V. Ex'
está esgotado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Já 0011cino, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, não só eu;
como vários Srs. Senadores e Deputados, por ocasião da t.mmitação da LDO, apresentamos emendas, acolhidas em parte pelo Relator, SeDador José Fogaça. no sentido de privilegiar, na destina-
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ção de recursos no Orçamento, a conclusão dessas obras., já que a
obra mais cara que existe é a obra paralisada.
Concluindo, Sr. Presidente, infelizm.ente, temos multes
exemplos, 1!0 passado, de áreas produtivas que fOilUD selecionadas
paza projetos de reassentamentos com inigação e que IeSUltarnm
em mais miséria e pobreza. já que os habitantes foram deslocados,
:receberam inderrizações minúsculas e os projetes de inigação Dão
fcnm implantados.
As indenizações a serem pagas aos posseims e proprietários
de tems. que serão cobertas pela banagem. deveião obedecer às
tabelas canpa1iveis, tendo em vista. inclusive, a futum valorização
das tonas cimmvizinbas. Essas populaçOOs devem se beneftciar de
tremame:Dtos em irrigação, para que possam ser aproveitados nos
agronegócios que se instabuão devido à constxução da banagem.
ED[un, deve-se evitar a.ltexação para pior oo estilo e hábito de vida
daS populaçiles a serem atingidas pelo gr.mde lago, atenuando-se,
atmvés de educação e indenizações justas, os tçnnnatismos fisicos
e psicológicos deteDninados pela alter.oção brusca de seus hábitos
com a construção do gmnde lago.
É com essa advertência final que dou conhecimento ao Se-nado Fede<al das providências para o início das obres do Açude
Castanhão, grande indutor do desenv.olvim.ento do semi-árido em
pareeria ·entre o Govemo Fede<al e o do Estado do Ceaiá. Muito
obrigado.

DlD'a11te o discurStJ. do Sr. Lúcio Alcântaro,· o Sr.
Renan Ca/Miros, 2" Secretário, deixa a cadeira da pre~
sidêpcia, que é ocupada pele Sr. Odacir Soares. 1" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Odarir Soares)- Sobte a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, SenadorRenan Calbeiros.

~lido Oseguinte:
REQUERIMENTO N•1.074, DE 1995

, R.q.,eiro, nos termçs do inciso ill do art. 154 do Regimento Intemo do Senado Fedeia!. a convocaçãO de uma sessão especial em homenagem pósmma do sociólogo e ex-parlamentar Fk>restan Pemandes.
Sala das sessões, 10 de agosto de 1995.- Senador José
Eduardo Outra - Jader Barbalho - Eduardo Supticy - José
Bianco- Benedita da Silva- Ronaldo Cunha Lhna- Josaphat
Marinho- Pedeo Sbnon- Marina Silva- Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (Odarir Soares) - O requerimento
lido será submetido à deb'beração do Plenário após a Ordem do
Dia, nos termos do art. 255, I, b, do Regbnento Intemo.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE N°1.075, DE 1995

Requeiro, 005 te!DlOS do art. 50, § 2° da Constimição, 215 e
216 do Reghnento Intemo do Senado Fede<al, sejam solicitadas ao
Sr. Ministro de Estado da Fazenda as seguintes inf~:
- Quais os bancos que rwouea:am ao rOO.escooto do Banco
Cential nos úhimos 60 (sessenta) dias?
- Quais os montantes (total e por instituição) envolvidos
nessas opemções de redesconto?
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1995.- Senador Gilberto
Miranda.
(À Mesa para decisão.)
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O Sr. Odacir Soares, JO Secretário, deixa a cadei~
ra da presidência. que é ocupada ~lo Sr. José Samey,
Presidenle.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimen!o lido
ser.\ despachado à Mesa pa11 decisão.
·
Sobre a mesa, xequerimento que será lido pelo Sr. r• Secretário Cm exercício, Senador Renan Calhei:ros.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE N°1.076, DE 1995
· Requeiro, nos texmos do art;go 222. do Regimento 1ntemo
do Senado Feden!l, seja aprovado v 0to de aplauso pelos 70 (setenta) anos do jomal O Globo.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1995.- Senador~

.

~m

(À ~de ConstüuiÇãoJustiço. ~Cidadania.)

o

SR. PRESIDENTE (José s....:.,Y) - Nos tWno. do art.
22, § J•, do Regimeolo Jntemo, o requerimento ser.\ despachado à
Comissão competente.
. Comunico à Casa que ó Senador ·Edwudo Suplicy, em
nome·do Senado Federal, a meil pedido, repeesentanl o Congresso
Nacional nos funerais do sociólogo Florestan Fernandes.
· Acredito que a Casa já matúfestou o seu pesar pela grande
perda que o Bxasil acaba de sofrer.
' ·
··
O SR. PRESIDENTE (José Sainey) - A P=idência comunica ao Plenário que a Mesa do Senador aprovou. em reunião realizada nesta data. os Requerimentos n"s. r.ll28, r.ll29,
1.032, 1.035, 1.041, 1.042, 1.043, 1.044, 1.063, 1.064 e 1.()65,
de 1995, de autoria dos Senadores Coutinho Jotge, Gilberto
Miranm Batista, Esperidião Amin, Ademir Andrade, Epitacio
Cafeteira e Lúcio Alcântara. solicitando infoanações aos Ministros mencionados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
·
Passa-se à
•

QRDEMDODIA
Item 1:
Votação. em blmo único, do Projeto de Lei da
Câmaia n• 188, de 1993 (n• 2.718/92, na Casa de origem), de iniciativa do P=idente # RC!'lblica, que con·
cede isenção de impostos aos bens de~inados ao prosseguimento da execução do Programa Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite. "'ndo
Pareceres sob n•s 84. de r994, e rss, de 1995, da
Comissão
- de Assuntos· Econômicos: 1° pronunciamento: favorável ao Projeto, com Emenda n° 1-CAE,
que apresenta; zo pronunciamento: contrário à émenda
de Plenário.
··
·
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 14 de junho, quando teve a sua votação adiada para hoje.
Em votação .o projeto, em rumo único, sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-,
fados. (Pausa.)
Aprovado.

. É o seguinte o projeto aprovado:

PRQ,JETO DE LEI DA CÂMARA N" 188, DE 1993
(N• 2..718191, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Concede isenção de impostos aos bens destinados ao prosseguimento m execução do Programa
Nadonal de Comunica~ Domésticas por Satélite.

O Congresso Nacional<lea:etlc
An. r• Ficam isentos dos Impostos de lntportação e sobre
Produtos Jndus1rializado- !PI as máquinas, equipamentos, instrumentos. e aparelhos, bem como suas partes, peças e acessórios, importados pela E - Brasileita de Telecomunicações S/A- EM·
BRATEL, pa11 prosseguimento da exeeução.do Progruna Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite.
An. 2• FlCam isentos do ImposJo sobre Produtos Industria'
lizados- !PI as máquinas, equipamentos, instrumentos e aparellios
de produção nacional, fomecidos diretamen"' pelos respectivos fa.
bricantes à Empresa Brasileiia de Telecomunicações S/A- EMBRATEL, pa11 prosseguimento da execução dt> Programa Nacional de Comunicações Domésticas por Satélites.
Parágrafo únioo. Ficam asseguradas a manutenção e a utili. zação do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI
· relativo a mmérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagens, empregados na industrialimção dos bens de que tra1a
este artigo.
Art. 3° As isenções plt'Vistas nesta lei vigmarão até 31 de
dezembro de 2000, e somente beneflciaião os produtos relacionados em ato dos Ministros m Fazenda e das Comunicações:
_
An. 4• Para os efeitos desta lei. o Progruna de. Comuniea- •
ções Domésticas por Satélite compreende:
a) fabricação e lançamento. no exr..rior, dos satélites de comunicações utilizadas dentro do Programa Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite;
b) instalação, em tcn'a, das Estações de Telemelria, Rastreio
e Comando, do Centro de Controle do Segmento Espacial e da Estação Principal de Comunicações;

c) iostalaçãn, em. ~·das Estações Tenenas de Cormrnic.aç&>s
Art. 5° Esta lei éntm em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as"disposições em contrárioO SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação a emenda com parecer favoráveL

Os Srs. Senadores qtre a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
É a seguiDte a emenda aprovada:
EMENDA N" 1-CAE

Inclua-se como art. 4° ao PLC n° 188/93, renumerando-se
os demais:
"Art. 4° S6 gozarão da isenção prevista nesta lei as empresas que aplicarem integralmen"' em prol da educação os valores
c:onespondentes aos impostos mencionados. COilCOIIlitaDtem.ente
ao prosseguimento do Progruna Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite.
§ r• Os recursos assim gerndos seriio aplicados nos Estados
onde estejam iDstalados centros. estações e ten:niiÍ.ais do Programa.
§ 2• A aplicação referida dar-se-á por meio da instalação,
nas escolas públicas. de computadores e outros equipamentos de
infOl'DllÍtÍca, de telefones pu'Diicos. de terminais de voz ou dados.
de equipam.eutos para o funcionamento do programa de ensino à

distância e de outros meios necessários ao desenvolvimento do ensiDo estadual.
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A SRA. BENEDITA DA SILVA· Sr. fusidcote, pela oolcm.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo a palavra,
pela Oldem. à Seuadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) • Sr. Presidente, eu goSiaria de registrar o
voto contr.irio do PT.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Fica registrado, em
A~ o voto contrário do PT.
·
Em volaçio emenda de Plenário com parecer cootrário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeilada.

É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA N"2- PIEN
Inclua-se o seguinte pa:tágrafo no art. 3":
''Paiágrafo único. Caso a Empresa Brasileira de
Comnnicaçi:!es- S.A- - Embratel. venha a ser priVatizada
antes do prazo esti'pulado no caput deste artigo, as i.sen·

ções previstas nos arts. 1° e ~ estatW automaticameute
extintas."
. A SRA. BENEDITA DA SILVA • Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)· V.Ex"temapalaVIL
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela Oldem.
Sem revisão da cndora.). Sr. Presidente, registro o voto favOiável
do PT.
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-AAiaregistraráovoto
favOiável do PT, expresso atraVés da5e:aada2 J!ene<titada Silva.
A matéria que acaba de ser velada vai à Comissão Diretora
paia a redaçio final da emenda.

-de Cooslituição, Justiça e Cidadania.
(Tem:ira e última &essW ordinária de ctismssão)
A Presidência esclarece ao Plenário, DOS teimos do disposto
no art. 363, do Regimento lnlemo, que a matéria canstou da Qr.
dem do o;a dur.mte ,.. ..~.sendo hoje a t=eira e úhima ....
são de ctismssão """""""' a discussão, proc:<dercmos à votação.

Em discussão a emenda.
O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Cmcedo a palavm,
pela ordem. ao nobre Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela"'"""- Sem revisão do ozador.) ·Sr. Presidente, inobstante o apelo de V. Ex• tão
explicito e categóriro, gostazfamos. em nome da Lider.mça do 'ao.
vm;o. e também solicitaDdo ils Lideranças dos Partidos que
apóiam o Governe, que tosse feila a convocaçio imedi8la de todos
os Senado<os que se enccntram em,seus gabinete paia volaçio da
emenda de teleconnmicações.
Ag=leço a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ·Continua em discu"
são a matéria.
POQ!Uilto il Seuadota Júnia Marise. que se !evantoo, se doseja discotir a maléria.
A SRA.JÚN[A MARISE ·Sr. Presideme, peço a palavra
paia discutir.

·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Cmcedo a palavra à

nobre Seuadora Júnia Marise,

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discotir. Sem
tevisão da oradora.) • Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, des·
de avo~ em primeiro turno, daProposladeEmelldaConslitu·
cional que queb<a o monopólio das telecomunícações, encaminha.

mos.
em nome da Bancada do PDT, algumas emendas j( Proposta
~~,
aprovada pela Câulara dos Deputados. Dentre essas, Sr. Presiden·
. Volaçio, em turno ÚJlicO, do Requerimento n• te, a emenda que previa a regulamentação da quebra do monopólio
827, de 1995, do Senador Roberto Freire, soliciialldo, das teleconnmicações através de lei complementar. A ootra
nos termos regimentais, voto de censura ao chamado emenda referia-se à c.onsulta popular, para que a população e a
Projeto de Lci. HelmsJBurton, em tramitação no Con- sociedade pudessem se 'manifestar, através do ad r-eferendam
gxesso Americano, que se -reveste de expressas ameaças sobre a decisão do Governo e do Presidente da República de
aos princípios do direito intemaciooal e à convivência promover a quem do monopólio das telecomunicações. Nada mundial paci~ tendo ·
- mais saudável numa democta.cia do que consultar o povo e
Parecer favotável sob n° 479, de 1995, da Comissão
transformar essa consulta num debate amplo com a nossa socie- de Relações Exteriores e Derésa NacloDAL
dade, para que a populaçãõ seja informada dos propósitos e das
A matéda foi incluida na Ordem do Dia <la~ <essio, em ra7iles do Govemo e daqueles que defendeln a rnam••enção do lll<lDOobediência ao disposto no§ ZO, do arr. 112. do Regimento Intemo.
pólio das "'"'""'micações
Passa-se à volaçio.
O ptóprio Presidente da Repolblica re<:ollbece que regulaEm votação. em tmno único.
menta:r matéria tão importante como essa deva ser feito per quoOs SrS. Senadores que 0 aprovam queiram permanecer seno- rum qualificado. Atestou, agora, publicamente, com a sua assinalados. (Pausa.)
tura. essa sua percepçio quando envicu a esta Casa um documento
Aprovado.
adonitindo a regulamentaçio da quebra do monopólio da Petrobds
Será cumprida a deliberaçãO do Plenário.
através de quorum qualificado.
O SR. PRESIDENTE (José 8arney) • Solicito ils SRA.s e
N"ao vejo per que, Sr. Presidente, SRA.s c Srs. Sena<klres.
aos Srs. Senadores que se enccmttam em seus gabinetes e em 011• ter razões tão altas, tão soberanas que não pudessem admitir que a
ttas dependências da Casa que COillpllieÇ3.JD. ao pleDário, pois tere- nossa sociedade, o DOSSO povo não pudesse ser oovido e nio pu~
mos volaçio nominal com quorum qualificado.
desse opinar diante de uma propoota que. sem dúvida alguma,
Item ,
muda os rumos das telecomunicaçõe no nosso País. Há quem
3
diga. há quem dafenda. e tem prop>guado pela tese de que a póvaDiscussão, em segundo tumo, da Proposla de tizaçio.-a flexibilização !ralá re$Uhados positivos na área das teleEmenda à ConstitUição n• 36, de 1995 (n• 3/95, na O.· comunicações nO nosso País.
mara dos Depilados), de iniciativa do Presidente da Re- ·
Penso que, nesse momento, é preciso refletir sobre todos es-pública, que altera o inciso XI e a alínea "a" do mciso ses aspectos. E é exararnente através de uma regul.amentação que
xn do art. 21 da Constituição Feder.ol, tendo
vamos estabelecer os limites e os parâmetros que possam amdi·Parecer favorável. sob n• 401, de 1995, da Comissão cionar, entre a privatização desta ou daquela empresa estadual, os
o SR. PRES.IDENTE (José •·-·) • Item Z:
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compromissos ínmados pela iniciativa privada para levar os
meios de comunicação e a telefonia aos centros menores do

nosso País.
.
Mas há também quem diga que o Brasil está aquém em xelação ao resto do mundo na área de teleconmnicações. Isto não é
verdade, e os números comprovam que· o Brasil avançou muito.
As telecoDllmicações e a Telebrás avançaram muito em nosso
País, colocando as cotnUDicações bmiieir.ls em_ posição de van-

gUarda perante vários e demais países do mundo.
E fácil, às vezes, comparar, por exemplo, o número de telefones instalacfos em países desenvolvidos, como alguns da Europa,
esquecend9-se essas pessoas de que se fôssemos estabelecer a média da poi>ulação em condições de ter telefone na sua casa verificarlamos o avanço do Brasil em números e nas estimativas que são
aJXeSCI11adas hoje diante de toda a opinião píblica.
·Basta dizer, Sr. Presidente, Sr's e Sts. Senadores, que a-Teleb,ás' investiu mais de US$50 bilhões na$· telecomunicações do
nosso País, Sem mm.c:â terrecotrido aos cofres públicos. Segundo a
União Internacional de TelecoDlllllieações, o investimento ds Telebrás, nos últimos 20 anos:' foi o 8° do mundo e o maiot" do Terceiro Mundo.

·

É exatarnente Jamentando que não tenhamos tido ~ nas

nOssaS emendas, que prócuraram. com responsabilidade, com seriédade, aperfeiçoar, salvaguardando sobretudo os cüreitos ds nossa PoPulaçãO e a soberania nacionaL que, mais uma vez, encaminhamos a votação amlrária à aprovação desta mstériL
Registnunos, faundo-o mais uma véz, que a regulamentação al!avés de lei complementar poderia estar sendo hoje aprovada, sem as preocupoções do retomo desta Proposta à CSmam dos
Depltados. E o Senado Federal renunciou a essa prerrogativa de
deliberar sobre uma questão e uma proposta da maior importân"cià. TtanSfonnám.o-nos aqui em uma Casa carimbadora das
propostas aprovados pela CSmaia dos Deputados, sem sequer

termos o cuidado ou a acuidade da nossa responsabilidade de
'debatetmos CÇ)m seriedade essa questão. Podíamos tê-lo feito, e
a nossa não era uma proposta que visava à. obstrução da tramitação dessa mat&ia, não visava trazer empecilhos para que pudéssemos aprofundar a discussão, principalmente na regulamentação dessa matéria. Teríamos a nossa credibilidade e a
nosss responsabilidsde.-Com quorom qualificado na Câmara e no
Senado, debateriamoo com màis profundidsde e; com a nossa responsahjljdade, estabeleceóamos os limites e os {'2rimetros com os
quais o Govemo processaria a flexibiliução ou a privatização das
telecomunicações.
Sr. Presidente, SI's e SIS. Senadores, encaminho, portanto,
coo.trariamente à aprovação dessa ma.téria9 lamentando que pudéssemos aprofundar asna disrussão. Não nos foi dsda essa oportunidsde; não foi dsds, cano a de!IIOCillcia exige em todo Parlamento
do mundo, a oporttmidsde para que a Oposição pudesse oferecer,
com a sua colalxnção, o debate às emendes consideradas até mesmo por vários e inúmeros senadores, emendas que viriam aperfeiçoar a Proposta e trnzer, sem dúvids alguma, uma contribuição
acettade.
Neste momento em que vamos votar, em segundo tumo, a
quebm do monopólio dss telecoiDilllicações, quero dizer que, no
futuro, após a regulamentação dessa Proposta. vamos petSistir no
nosso propósito de resguardar os direitos e, sobretudo, a sobetania
do nosso País, defendendo os direitos dsqueles cidadãos que mo-

ram nos municípios mais longínquos do nosso País - seja lá no
Vale do Jequitiohonha, na nossa Minas Gerais, ou nos municípios·
mais longínquos do Nordeste brasileiro -. a fim de vermos até que
ponto o Govemo levar.í as coiiiiDlicações paza essa população.
O Sr.Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte?
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O tempo de V. Ex'
está esgotado, Senadora Júnia Mame. Portamo, peço a V. Ex' que
colabore com a Mesa, cancluindo o seu <ÜlM;prso.
A SRA. ,JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, vamos permitir
que o Senado.- Josaphat Marinho possa se prommciar.
O SR. Josaphat Marinho - Apenas para loovar o seu pronunciamento, nobre Senado<-a Júnia Marise, e assinalar que não fazemos nenhuma comunicação nestas Emendas à ConstihJição,
nem na de telecotnUDicações.
A SRA. ,JÚNIA MARJSE - Agxadeço o aparte de V. Ex',
Senador Josaphat Marinho, que, mais uma vez, can ·dignidade,
can ICSpOilSabilida.de e com altivez tem~se comport.do neste Senado Fedetal, e certamente passar.\ pela história pela sua postura
de coer&cia e fidelidade à causa do nosso Pais.
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua em disrussão • matéria.
Quero comunisar ao Plenário que, a partir de hoje, encontra-se em vigor o dispositivo regimental, aprovado pela Casa, Resolução no 37, que diz o seguillte;
Considera-se ainda ausente o Senado.- que, embo"' conste da lista de pz=nça das sessões deh'bemtivas,

deixar de comparecer às votações, salvo se em obslrução
_ declarula por Líder partidário e de bloco parlamentar.

Mais uma vez apelo aos SIS. Senadores que se encontiam
em seus gabinetes que .,.,_....,ao plenário.
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presidente; peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra

ao Senador Fr;mrelino Pereim.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Para disrutir. Sem revisão do Ollldo<.) - Sr. Presidente, Sr's Senadoras e Sm.
Senadores, a flex'ibilização do monopólio dss telecomunicações,
que esta Casa aprovaiá nesta tarde, inaugura uma nova era par.t
esse importante segmento da economia nacional.
Estamos seguros de que o usuário sem o gxande destinatário
dss mudmiÇas que se fCOCCS:<ario a partir de agora. E essas mudanças certamente só terio sentido se o homem ds cidade e o ho- •
mem do campo tiverem pleno acesso aos diferentes meios de comunicação a aJstos suportáveis.
As disrussões que se proc:esS31lllll, dentro e fom deste plenário, sob:e a Proposta de Emenda Constitucialal tt0 36, que tivemos a homa de relatar na Comissão de Constimição, Justiça e Cidadania, elegemo alguns mitos. soo.. eles gostaria de r.,.- alguns
cometUárias, nesta oportunidade final, pata cFsa1ssão da matéria.
O primeiro mito é de que o Estado, com os sens recumos,
tem condições de sustentar um progmma de investimentos no setor de telecomunicações que requer um apurte anual de US$6 a
US$8 bilhões.
O segundo mito é de que, abrindo o setor de telecomunicações à parceria com a iniciativa privsda, o Governo estaria depxedando um patrimênio de bilhões de dólares, construído à custa de

muito sacri.ficio.
O terceiro mito é de que a voe1gem de hlcros dos empresários tomaria proibitivo o custo dos serviços de telecomunicações
para milhões de brasileiros.

o quarto mito prega que o setor privado reservará para si o
filet mignoo dss telecomunicações, deixando para as empresas estatais os inve~entos menos rentáveis. De fato. a partir do iDício
dos anos 70, o Brasil despertou para o mundo dss telecoiDilllicações. Investimentos da ordem de US$48 bilhões, sustentados exclusivamente pelo Estado, garantimm um novo perfil na oferta dos
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setViços de te!eoomunicações. Se em 1973 havia dois milhões de
telefones illstalados, em 1993 este DÚmero alcançava 12 milhões e
400 mil Há 20 aDOs, havia menos de dois telefooes pm. cada grupode 100 habitantes, índice hoje superior a oito. Cada grupo de 10
mil habitantes tinha um telefone público em 1973; esse mesmo
grupo de 10 mil habitantes possui hoje 21 telefones p!,lblicos.
.Mas o modelo estatizante esgotco·se diante das CieSCeD.tcs e
inquietantes demandas de uma sociedade em plena em da infoanatização e da decreocente capacidade ele investimenio do Estado.
Se, nas décadas de 70 e 80, quando o Sistema Telebrás foi implantado, o investim<nto médio anual foi ele US$2,9 bilhões, nm progmna pm. atender às necessidades da população exige um investimento médio anual superior a US$6 bilhões.
0 Brui1 tomou-se maior do que as. empresas estatais de telecomunicações. E os bnslleiros, das cidades e dos campos, rejeitam com veemência a volta ao passado =ente do atraso, da indolência e do pessimismo. Nenhum cidadão deste País se coiúOllJJ3I'á
em pe<der o seu precioso tempo pm. obter um sinal de discigem
ou gastar horas intenníziávois em filas nos postos telefôcicos para

coosegujrumaprecmaCODÍunicação.
E o moclelo estatizante esgotoU-se não apenas pela incapacidade de investimento do Estado, mas pela consciência hoje daniDaDte ua sociedade brasileira de que 6 entro o papel do Estado~ e
qtie esse se esgotou. Suas responsabilidades maiores estão no <fue..
cionamento dos reduzidos recursos e investimentos na sa>!de, na
edocação e na segurança da população.
O resgate da eiWDIJ.e divida social acumulada ao loogo das
décadas, é a primeira e inmredáve1 prioridade do Estado. Nesse
quadro, a flexibilizaçio do monopólio estatal das telecomunicações, pennitindo a pa:teeria do Estado com a iniciativa privada. é o
caminho nattmll que viabilizará a oferta desses seiViços à população a custos compatíveis.
Nos próximos seis anos, as necessidades de investimentos
somam. US$34 bilhões somente pm. atender à demanda reprimida. E o m?Hmo de que se necessita para retirar o Brasil da
vergonhosa posição de 42° lugar no mundo em intensidade de
telefone por 100 habitantes e âe 10" na América Latina; da humilhante situação de que apenas 20% das residências e 50%
dos estabelecimentos comerciais brasileiros possuem telefone;
do quadro chocante de.que 98% das propriedades xmais não têm
acesso à telefonia no Brasil. ·
•
O Brui1 mudou. Democtatizou-se a sociedade. Os desDIveis sociais se intensificar.lm A 1ibetdacle despCrtou o povo para a
inconformidade. A cidadania rejeita vigorosan!eilte esse quadro e
exige decisões eficazes para revertê-lo efetivamente.
Sr. Presidente, não é verdade que, aó abrir o seiDr de teleromunicações à parceria com a iniciativa prlvad.a:. o Govemo estará
depredando um patrimônio de bilhões do dólares CO!lSiruido à custa de muito sacrifício.
·
Em primeiro lugar, o monopólio das telecomunicações continnaiá em poder do Estado.
Isso significa que todos os reansos naturais ficam integr.dmeme de posse da União.
Não é verdade que o objetivo da flexibilização do monopólio seja privatizar a Embrate1 e extinguir a TelebrâS: A Embtatel
manterá sua gestão operacional e alé ampliaiá suas atividades, a
partir da parceria can investidotes privados em novos pmjetos. A
Telebrás poderá transformar-se no cemro do grande 6zgão regulador que, com autoridade, i:mptucialidade e independência vai esta~
belec« e executar a polltica de telecomunicações.
O Estado modemo, para o bom desempenho de suas atividades próprias, além das formas 1ladicionais de ablação, pode atribuir à iniciativa privada a execução de serviços públicos. Desse
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modo, permite que particulares executem a prestação de serviços
voltados ao atelldimento da população.
Qualquer que seja a modalidade de outotga, o Estado, camo
poder concedente, con=va a pmrogativa da exploração do serviço. Esse é o espírito de que se reveste a flexibilização do mooopólio das telecomunicações que estamos aprovando•

Uma das mais freqüentes cóticas à. flexibilização do mOll<>p6lio das telecannnicações aponta P.,. a inevitabilidade de um
surtD Wifário, tomando inviável a obtenção dos serviços pela população. ·
Trata-se de nma observação que não resiste a uma avaliação
feita de boa-fé, embora o mexado seja alter.lveL
A livre competição não ensejaiá apenas melhor atendimento ao cliente, melhor qualidade lécni<:a. continua aiação de novos
seiViços e direito de escolha. Ela pennite, sobrebldo, menores preços. E essa segurança setá dada ao usvário também pelo Congresso, a quem cabe a atn"buição constitucional de regul..amentar a
emenúa à Constitnição que hoje aprovamos.
Os crilicos da flexibilização do monopólio das teleco!IIWIÍcações mencionam também, com ti:<qüéncia, a preocupação de
que o setor privado, sobretudo o estiangeiro, reservaiá pm. si os
investirremoo mais remáveis, de melhor e mais breve retomo. Assim.
restariam pata o Estado os investUnentos. de tneOOl'mntahilidade.
Esse não é o pensamento do Governo. E o p6prio Presidente da República já deisou claro que é o in-social que deiicirá a politica de telecomunicações, lalllo em relação à oferta de serviços como ao nível das Wifas.
A empteSa que obtiver uma concessão numa área favorável
terá de assumir também responsabilidades em ãiea de menor retorÍlodeinvestimento.Enãopoderia ser diferente.
Aliás, as dist<rções na oferta de serviços de telecoiiliillÍcações foram construídas justanre!Jie pelo modelo estatizante. Ao
longo dos anos. os investimentos das empresas estatais priorizatam as áreas mais.rentáveis, com o propósito de atender às populações de maior renda.
Há 21 linhas teletllnícas para cada 100 habitantes em
BtaSília e apenas 1,92 telefones pm. cada 100 habitantes no
Maranhão. A média nacional é de 6,56 linhas teletllnicas para
cada 100 habitantes, mas no Rio de Janeiro bá 12.51 telefones
para cada grupo de 100 habitantes e no Piauí 2,54 linhas para cada 100 habilantes.
Pelo menos, 80% dos telefOileS estão em mios das familias
das classes A e B, com renda superior a 2 mil dólares mensais. As
classes D e E, que representam 60% das familias tnsileiras, po.suem apenas 3% dos telefones.
Uma política de oferta de serviços do telecomunicações e de
custos desses :serviços, que não leve em conta. essa xea1idade, será
intoleiável e merecem o repúdio da sociedade.
Felizmente, o. programa de investimentos previsto para os
proximos anos aponta na direção do atendimento massivo à população. No ano 2000, deveremos ter 28 milhões de telefones iDstalados, ao invés dos 14 milhões ablais. Os telefones públicos serão
1 milhão e 300 mil, em comparação com os 450 mil atnalmente
illstalados. E o llÚJllero de localidades atendidas pelo sistema de
telefonia, hoje em tomo de 21 mil, chegaiá perto de 37 mil na vitada do século.
Sr. Presidente, o mnndo está mudando com uma velocidade
vertiginosa. N"mguém ntelhor expressa essa mudança do que as telero..,.micações, que encurtam distâncias e tomam uma teal:idade
palpável a previsão fublrista da aldeia globaL
O B.tasil!Ambém está mudando. O plano de estabilização
econômica que aí está constitui um maroo decisivo na implantação
de um modelo para a gestio do Estado. Um modelo que busca re-
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diências públicas, mmindo sindicalistas, empresários, otganizações de sociedade civil, intelectuais, ciemistas e de.
For.un xealizados mais de 10 mil minutos de transmissão
através de circuito fechado de televisão, f = mspondidos mais
de 10 milhões de questionários pelos cidadão& franceses sobre o

O império da chamada "sociedade de infcmuação'', diferoncial eloqüente do poderio das nações, alicetça-se nas redes de telecomunicações como es1IUtUra mais importante par.t o desenvolvimemo político. social e econômico do mnn.do atuaL
modelo de teleconnmicações que a FI3II:Ç3. deveria adota:r.
Precisamos estar à a1IUr.l. dos novos tempos.
Aqui. diz-se que o povo quer a modificação. que a populaSr. l'Icsidente, permita-me prestar um esclarecimento à ção biasileira quer que se introduza essa emenda na nossa ConstiCasa.
lllição, mas, quando n6s propomos que o povo brasileiro seja ouOntem admiti a possibilidade de apresentar uma emenda a vido pan I<feronder a medida que o Congresso Nacional venba a
~ Projeto de Telecomunicações, para que ele fosse regulamentatomar, a maioria governista não deixa essa emenda ser aprovada.
do não attav~ de lei ordiDária mas, sim, atlav~ de lei compleOutro ponto que f!ZODIOS questão de colocar por diversas
m.entar, uma vez que. no que tange a teleconnmicações, imaginavezes nesta Casa. pua dar ootro exemplo de país m.odemo, comse que possa ser regulamentado atrav~ de lei complementar.
pelilivo, eficiente e produtivo, é o caso do Japão. Quando houve a
A vedação regimental impediu que o orador apresentasse. .ftagmentação do sistema de telefonia dos Estados Unidos, esperaemenda ao Projeto de Emenda à Constituição. O art. 363 do Regi- ·va-se que o Japão seguisse o mesmo caminho, esperava-<e que
mento Jntemo do Senado diz:
também no Japão bcuvesse a fragmentação e essa flesibilização.
Só que os japoneses, que na maioria das VeZes não se deixam levar
"Art.. 363. jilcluída a proposta em OJdem do Dia, pelo modismo nem pelos "nhenheobem" pseudo-ideol6gicos, topano segundo tumo, seiá aberto o ptazo de três sessões maram posiçio exatamente con1Iária.. Decidiram sim a possibilidaordinárlas pan discussão, quando poderio ser oferecidas de de o Japão vir a fragmentar o· seu serviço de telecomunicações,
emendas que não envolvam o mérito.11
mas somente depois que fosse substituída toda a rede japonesa de
a emenda teria sentido do mérito.
~ência, fi- cabos de fios de cobre por fibms óricas. E isso foi remetido pan o
quei imposstõilitado de votar a emenda de lei complementar, ano 2015. E por que no Japão se fez isso? Justamente po~que os
como de lei canplamentar também não seiá a emendado petnlleo. japooeses entenderam que a Úilica fOIIDa da empresa estalai se capitalizar para poder viabilizar' essa substitu~ era a empresa estaEm o que tinha a dizer, Sr- Presidente. Muito obrigado.
tal continuar a explorar os serviços mais renl!veis, como a traiJ.s-.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coolinua em dism•são
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, peço a missão de dados, a telofooia celular e a telefooianas grnndes"cidades.
~ .
Outro ponto sobre o qual perguntamos aqui por diversas vepalavia par.t discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coocedo a po!avm, JlOl' zes e sobre o qual mostramos dados~ no primeiro tumo. foi aquele
relaciooado aos municípios. Naquela ocasião, demonstramos que.
dez minutos. aooobre Senada: José Edwndo Dutta. pm:a disanir.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Para dismtir. por exemplo, Angica!, no Piaui, terra natal do nobre Senadoc FI3I1·
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, SI's Senadoras e Srs. Se- celino Pereim. Relator dessa matéria. e mnitos outros municípios
Dadores, o primeiro aspecto que gostaríamos de lamentar é que, do Rio Grande oo Norte, do Piauí, da Bahia, de Sergipe tinham,
embora estejamos no segundo turno de votação desta Emenda e ji nos seus postos de senriço, uma. arrecadação muito inferior às desS31"bamos de antemão o seu resuhado, aparentemente, esta Casa, pesas operacionais. E perguntávamos: como. com esse modelo que
ao discutir questão tão :relevante, não a está encarando com a im- estaiá sendo implantado c;om a m!J!Iificação da nossa Constituição,
será mantida a telefonia nesses lugares?
portância que deveria ter.
Alguns Senadores da base governista não entenderam direiIsso pode ser constatado pelo clima que paira no plenário,
mais parecido - desculpe-me a ex~. Sr. Presidente -, com um to o que está escrito, jã que a redação pennite que o Estado expio- •
fmal. de feira do que com o clima espetado do senado da Repúbli- re diretamente esses serviços. E eu pergunto: de onde surgirá o dinheiro pam o Estado expJ.or;n' diretamente esses seiViços. já que os
ca na disc1 1 ssão ~uma emenda constitociouaL
serviços mais rentáveis. como a telefonia celular e a transmissão
Digo aos Senhores que ÍlZ questão de ~ir aumtamente o
prommciamento do nobre Senador Francelino Pe<eira, relator des- de dados~ com certeza,. serão concedidos à iniciativa privada?
O que teiíamos aí? Teríamos a possibilidade de que aconteta ma1éria. Por ocasião das discussões nesta Casa, seja na Comissão de Constilllição, Justiça e Cidadania, seja no primeiro tumo cesse exatamente o contrário do que o Governo diz iDtencionar ao
aqui no plenário, apresentamos algumas pcuderações que, até o mandar essa emenda, ou sep, aliviar os cofres do Tésouro para
momento, no nosso entendimento, nio foram respoodidas por que o Brasil possa investir em saúde. saDermeDto básico. educaaqueles que defendem a emenda do Govemo, como também não ção, etc.
foram respondidas agora no prommciamento do nobre Senador
Na medida em que a empresa estatal Dão teDha mais condiFiallcelino PereÍIL
··
ções de operar esses serviços lucrativos, a única forma do Estado
Ressaltamos, por exemplo, o oçodamento com que o Con- manter esses serviços lá em Quixetamobim, lá em Cato!é do Rogresso Nacional discutiu matéria de tamanha relevància. Citamos, cha, lá em Canindé de São Francisco seiá efetivamente a partir de
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. o e><emplo da investimentos diretos do Tesouro Nacional E aí. sim. vamos. mais
Ftança que. coerente com a modernidade e os novos teiD.pOS. co- uma vez, camiDhar éxatamente na direção coDtrária. daquela propameçou a discutir, lá sim, a fiOXlbilização do mooop61io das teleco- lada pelo Govemo.
municações; aliás~ nem flexibiliução foi mas simplesmente uma
No pmnunciamento do nobre SenadO< Francelino Pereira,
liberalização, com o aluguel de alguns ·serviÇOS pan a iniciativa S. Ex• mostra as vantagens da parceria nesse novo tipo de modelo
privada, partirularmente os serviços chamados 0800, ou seja, dis- instib.lcional. Ora. em todos os momentos. seja na questão do moque-piada, disque-sexo, disque outras coisas.
nopólio estatal das telecorrnmicações, seja. na do monopólio estatal
Lá na Fnmça. que aplica a modemida.de. mas que é um país do petnlleo, todas as nossas emendas apontavam a possibilidade
com a democracia muito mais consolidada do que a nossa. exigi- da parceria entre a empresa estatal e a empresa privada. O que n6s
ram-se cinco anos de disaJ.ssão da matéria. com dezenas de au- não queromos, o que n6s procuramos impedir tanto na emenda das
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telecomunicações quanto na emenda que altera o monop61io estaPrincipalmente, Sr. Plesideute", quando aqui temos uma dútal do pelló!eo é justamente que o pan:eiro que representa o &ta- vida cruel. Eu, por exemplo,. vejo com simpa.tia o projeto original
do, o pan:eiro que represeDta a Nação seja muito enfiaquecido em do Presidettle da Repóblica, que foi prolimdamente altemdo pela
relação ao parceiro que representa a iniciativa privada~ o que, na Câmara dos Deputado~ O projeto do PresidOnte da República diz
pratica. significatia JJiio um proc:eoso de parreria. mas uma J>l"<=- que a rede póblica sem explorada pela União. E os Sr.;, Depltados,
de uma forma estr.mba, altemtam o texto do Presidente e partiram
so de subserviência.
Paxa concluir, Sr. I'Iesidente, SI's e Srs- Seuadoies, quero paxa a privatização total do setor. O Selllldor Roberto Frene já fa.alertar esta Casa. para o fato de que no maD.ento em que estamos lou muitas vezes aqui sobre isso. Acho, com. toda. sinceridade,. que
aprovando a emenda das teleconmllicações. como também a essa matéria tem que ser debatida. Tenbo disoordado de eompae=da do setor elétrico, e, possivelmellte, a emenda da Compa- nheiros da chamada área progressista, porque estamos DUma época
nhia Vale do Rio Doce, mais do que nunca faz-se necessária a ta- em que o mundo está evoluindo e avançado de tal maneira que não
refa, que este Senado Federal tem e que a Nação aguarda, de con- me parece que colocar na Constiblição, engessado na Constituitimar o trabalho que foi iniciado na CPI do Collor, continuou na ção, seja a f6nnula absoluta. A Petrobrás foi criada por uma lei orCPI do Orçamento e que ainda está inacabrulo, porque não foi ins-- dinária e viveu muito bem. obrigado, regulamentada por uma lei
ordinária, e nada foi alteradotalada a CPI dos Coauptores.
Então, nesta hora em que o mundo está coaendo, em que o
&sa CPI ji poderia ter ·sido iDstalada.. Ela foi ""!Uerida..
com o número ti,gimental de assinatu:r.lS, pelo DOln S~ Pe- mundo está avançando, eo aceito a tese de que devemos discutir· a
dro Simon, Como sabemos, a partir do momento em que aconleça lei. Mas daí a avançar mais do que o necessário dentro da Constio processo de privatizaÇão,. boa parte d2s empnosas"t)Ue "-'llariam tuição é que me parece estraDho.
ou que estaria- se ela for iiÍstalada- sob a ação dessa CPI provaO projeto que o I'Iesidente da Repúl>li<;a, tepito, enviou ii
.
•
ve!mmte irio participar do processo de privatização. Portanto, é Câmara dos Deputados, diz:
fundamental que o Selllldo instale essa CPL
",..assegw:ada a prestação de serviço de infonnaAliás, quero seguir o exemplo do nobre Senad<r Vilson
çãO por entidades de clireito privado, através de rede púKIOimlbing, que afu:moo que, a, partir da semana passada, todos os
• blica de telecomunicações explorada pela Ullião-"
dias iria fazer pronunciamento dizendo quanto foi que o Brasil pagou de juros. En também, a partir de agora, todos os dias virei ao
A expressão "através de rede póblica explomda pela Umio"
plenário cobrar das Lideranças do PSDB e do PFL a indicação dos foi xetir.lda pela CâmazlL Entiio estamos em uma posição fantástiintegr.mtes desses partidos paxa membros da CPI dos Conuptores, ca- Tenbo o texto do Presidente da República e tenho a alteração
uma vez que o PMDB, o PTB, o PDT, o PP, o PT, todos esses par- !la Climata dos fJe!ntados. O Senado Fedem! tem duas teses aqui.
tidos já os iDdicaramPosso di.7>2: que quero votar o texto original do Presidente daReA Bancada do Partido dos Tmbalhadore$, a exemplo da vo- pdblica? "Não - ditio -,tem que votar o texto da Câmara dos 0.:
tação no primeiro turno, vot.ani contia essa emenda constitucional.
putados"! "Mas penso que o Presidente é que está certo e que a
Muito obrigado, Sr. I'Iesidellr.<Câmara etroU". "Ah! não pode'~
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
Mas isso é>fantástico. Reparem que Dão é uma emenda do
ao oobre SeDallor Pedro Simon, pam discutir a matériaPT, uma emenda da Senadora; é o texto original do I'Iesidente da
V. Ex" dispõe de 10 minutesRepública, e é este que quero votar. N""ao posso! Tenho que votar a
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pam discutir. Sem re- emenda que veio da ~ Por quê? Porque senão volta para a
visão do orador.) - Sr- I'Iesidente, SI's e SIS. Senadores, creio que Câmara. Mas o que é que est:nnos fazendo aqui? É melhor voltarestamos votando aqpi uma das matérias mais importantes e de
mos para casa.
maior respoosabilidade na Hist6ria deste Parlamento.
Volto a dizer, Sr. Presidente: Discor)lo do que a gmnde im- Quero trazer a minha ;olidariédade à Selllldo<a Júnia Mari- prensa vem public:ondo, no sentido de que estamos revogando os
se, JJiio apenas porque desapaRceu a sua cadeira, Sr. Presidente - a monopólios e que a privatização já foi aprovada. Não é verdade,
cadeila da Selllldora por Minas Gerais desapareceu deste plenário, Estamos sim tirando da Constituição e remetenôo pam a lei; quer
peço uma investigação sobre isso -~ mas, de modo especial, porque dizer. aquilo que não está contido na Onc:titnição aarerior e que os
S. Ex.. - e talvez seja por isso - disse que na, vOtação de uma maté- constituintes c o l = em 1988, o Congresso está reth3lldo agcn,
ria dessa natureza não podemos aceitar o argumento de que não
Inclusive. comete equívoco o Ministro das Comunicações
pode haver emenda, porque se houver emencla: a matéria volta à quando argumenta que. votada a emenda constitucional. no dia seClimatados Deputados.
.
guinte ele vai começar a traba.Jhar sobre a matéria. Não vai comeJá há duas emendas, na Câmara dos Deputados, acabando çar. porque a lei terá- que ser elabotada e votada; somente depois
com o Senado, dizendo que o Senado é um órgão desnecessário.
disso é que o Governo começará a agir.
Se Dão podemos apresentar uma emenda de reforma à
Sr. Presidente. tenho uma divergência com companheiros
Constituição..: E reparem que não se tnta de um daqueles projeti- meus com os quais me identiflCO: É que aceito a tese de que n6s,
nhos de interesse do 6tEão tal que precisa de dinheiro, e que che- racionalmente, responsavelmente, deverlamos COilCCillar em IOtígam aqui na sexta-feira, depois de ter sido votados de manhã pela rar da Constituição e colocar esta matéria em debate. um grande
Câmara, e que te!l!OS que votar imediatamente. senão não sei debate que será tnvado na bom de a lei set votada nesta Casaquem vai quebtar. E uma emenda coostitncional. que vai ter que Com isso cu concordo.
ser regulamentada. que vai ter que ser discutida. que vai ter que
Entret:anto.. Sr. Presidente. a questão está na emenda enviaser analisada
da pelo I'Iesidente da República; nela Dão se fala na regulamentaO argumento '.'de que não podemos emendar, porque se a ção, dando a entender, portanto, que a lei pode ser Oldinária ou
emenda voltar paDi a Câmata" ofende o Senado. Eu protestod)CX'-· complementa.r. A Câmara alterou a emenda.. fala em lei. mas como
que, como diz a Senadora, é uma oferua ao Senado FederaL E um não diz que deve ser complementar. é pon]Ue deve ser otdinária.
argumento que dá razão aos Depltados que perguntam ''pata quê
Digo isso poojlle falei com o i'Iesidente Femando HenriStmado, se o Senado só existe pam COOI:lestat:''?
que; falei com o Presidente antes de se votar essa matéria na Câ-
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mam do& Depltados. E Sua Excelência disse que em a favor do

textO dele, o que reza ·qçe a rede pública deve ser explcnda pela
Un:iio e a regulamentação deve ser por lei complementar. Aliás. o
Lider do Govemo na Câmam no momento oportuno diSse isto: ''O
Ptesidente infonna que é favmável ao projeto dele tal como elaJx>.
ndo", qual seja, que a rede pública seja explcnda pela União e
que a lei seja complementar. I..ammtavehnente, apesar da orientaçio dada pelo Líder sobre a palavra do Presidente da República, a
Câmara do& Depltados votoo o projeto que aqui está e do qual tenho nmito a desennfm.
Mat<ria dessa D8ID1eZa está sendo debatida no :tiiiiDdo intei·
ro, é vetdade! Temos que pa1lll" para pensai'! Sem dúvida. O Sena·
dor Robetto Freile, no discurso que fez no primeiro tnmo sobre
esta matéria, disse o seguinte: ''O umndo !Dldou. Nio adianta quommos imagiDar que vamos fechar o Biasil e nos defender do
mundo". Daqui mais um par de ~ lá na A.mazônia, o cidadão
com uma televisão CODlllm e um antena de 30an vai captar, imagens do mundo inteiro via sat6lite. Temos que avançar tecnicamente e nos preparar·pám gm mundo que, teC:nologil:amete, está
CIOSOCildo de maneira fantástica.
Ontem tivemos a primeira. mmião de uma ccmissão do Se-nado Fed=l que vai debat« exatamente as te!ec:ommicações e o
futuro deste Pais. PensO - e tenho dito - que se há matéria que o
cóngj:esso tem que mudar, esta é as telecomunicaçiles. que envol·
vetá as gernções que virão de fmma total. Muito mais do que CUÍ·
dar da famllia, da Educação, da l!ll".ia. nmito mais do que possa·
mos imaginar, a connmicaçilo, a televisão, a televisão a cabo e
tudo o mais vão a.ientar a formação das gerações que vilão.
Dentro desse contexto, penso que devemos examinar a lei
que vim daqui; a lei que vamos votar sobre esta matéria é mais
profnnda do que estamos imaginando Nlo é apenas. a lei que tmta
do que é público, do que é privado, do que fica com a União, do
que fic:a com o Estado ou do que f1C8. com o seta: J;rivado.. Te~
que votar como é que vamos interferir nesse sctor, pmque daqui a
vinte anos nossos r:dhos e nossos netos vio se orie:otar e vão fornllll' as getações que virlio.
,Matéria como esta, Sr. Presidente, votar cornmdo, sem
aprofundar, sem debater, sem analisar é uma pena e não faz jls ao
precejto e ao p<eS~gio do Senado Fedeial.
Era o que tinha~ dizer:
Dumnte a discusão do Sr. Pedro Simon. o Sr.
José &rney. Preside111e, tkixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. OdacirSoares,l 0 Secretáric.

Durante a discusão do Sr.~ Pedro Simon. o Sr.
Odacir Soares. zo Secretário, tkixa a cadeira do presi·
dincia, que i ocupada JH'W Sr. José Samey,Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo a palavra
ao Senador Louro Campos. p!ll'a discutir a ma ~<ria.
S. Ex' dispcri de dez minntos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discutir. Sem revisão do oradór)- Sr. Presidente, SI's e Sm. Senadores, hoje, cano
muitas vezes, ao teritar entender o que se passa no Brnsil, lembro-

me do que diria. do que me ensinaria o mestre Florestan Femandes. A primeim. coisa que preteodi faur, ao tomar posse como Senador, foi jlstamente um discurso a =peito daquele que partia da
Câmara, do melhor de todo& DÓs, do mais profundo de todo& n6s,
do mais paciente de todos n6s, do mais sábio de todos nós e que se
ebama Florestan Femandes. O que diria Flcrestan Fernandes sobre
que se passa nesta Casa, o que se passa no Parlamento hoje?
Flo<estan Femandes inicia C<lDIIll!lellle do geral para o parti·
c:u1ar, penetra como escafandro na realidade br.osileira. E o que di·
:tia ele hoje? Na certa, Florestan Fernandes mostraria que essa
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onda de privatizações é um simoma mnilo gillllde, muito claro,
.mu.ilo evidente de que o Estado liaciona1 periférico· aquele Estado
que o seu discípulo Femando Henrique Canloso chamou de anti·
nação dentro da Nação - que este Estado que é Estado antinacional. estava fadado a. num tllOlDeDto. exigir o sangue. o suor da soeledade brasileira. principalmeme do& tiabalbadores, p!ll'a CODStituir as bases econômicas necessárias para que a Nação brasileiia se
tomasse sólida, independente e nealmente progressista.
Ai, então, valeu tudo: a ideologia do desenvolvimento, a
promessa de que o bolo iria crescer e seria dividido pela socieda·
de. Valeu tudo, valeu a fmça militar, valeu o silenciamenlo do&
sindicatos; tudo valeu. Valeu a inflação, como forma de sngar os
salários do& trabalhadores e engrossar a parte do bolo dos ricos e
dos banqueiros. Tudo valeu em nome do crescimento econômico,
o tripé no qual as empresas estatais seriam uma base fundamental
e indispensável para quebrar o tal do CÍit:Ulo vicioso da polm:za. E
nio há nada de moderno e nem de novo nisso, não.
Vou ler aqui algo que afumei em 1971 e que publiquei em
1982. Pam mim, não há SUtpresa nenhuma no que agota acODtece.
''Eslalização, Privatização e Crise. Como ""' de se espetar,
a crise produziu. entre ootros subprodutos deletérios, o aumento
da gorda onlem dos privativistas. A queda da taxa de lucros fez arxegalar os olhos do egcismo luaa.tivo e exacedx1u a "fome sagrada do dinheiro", a auri sacra famcs, de fomw. que o capital acumulado na esfem pública passou a ser apetecido pelos capitalistas,
real ou imaginariamente ameaçados pelo regime de austeridade
que a reduçio da massa de emprego e de mais-valia impÕe à esfeta
privada.
A confraria do& privativistas tem seu rima!, sua ladainha,
_
seus falsos profetas e. principalmente. os seus aproveitadores.

Quando o govemo capitalista ameaça os e~ com a revelação de que seus capitais foram ''mamados" nas tetas aparentemente inesgctáveis do Estado- como disse o Ministro Delfim Netto -, ootms fonnas de tr.msfusilo de recursos extiaídos do trabalho

assalariado já "estão sendo engendradas pelos prestimosos tecnocratas: a doação de empresas estatais para a iniciativa jliivada
coostitui o leite fértil e bol-ato qu~ jottará da ubéJrima teta governamental para o ávido empresariado nacional ou estr.mgeiro.
Aqueles que atacavam a "socia.liza.ção à brasileira... a ''ten:ível" participação do Estado no processo de fonnação de capitais.agora estão auependido& de não ter= apoiado uma mais ampla
participação do Govemo na, constiruição do espólio do qual somos
herdeiros graciosos. De acocdo com seu antigo :refrão, o Governo
teria se converti~ no Bms:il, num centro de annnnJação de capitais,.
capaz de ameaçar a iniciativa,. a anmnJlação e a sociedade privadas.
Será socialista, fascista ou democrática a biper1rof.a da esfeta do Governo no Brasil?
Aqui. prevejo que a doação de capitais, a transferencia de
capitais das estatais pua as empresas privadas seria feita num valo< c:om:spoodente a 20% do pattimônio das estatais.

Perguntado, certa vez. se em cootra ou a favor da privatizaçio, o ex-Presidente João Baptista Figoeiredo afumou o seguinte:
"Não sou coo.lra a privatização; sou coniia a doação das empresas
estatais, que, depois de doadas, vêem os seus felizes recebedores
im aliás do Ministro Delfnn Netto e pedir auxílio ao BNDES e ao
IlaDCo do Brasil p!ll'a continuar a sna eficiente administr.Jção do
espúlio estatal que eles herdaram".
Aqui. oeste meu trabalho. prevejo e tatifico, agora. que, no
fmal, seriio os banqueiros os bexdeiros das empresas estatais. Há
pouco.<lias, aqueles que diziam que as receitas do Govemo com a
venda das emprésas estatais seriam destinadas ao social fmam des-menlidos. pelo Ministro José Sem~, que afiiiilou que o resultado
das vendas das estatais seria p!ll'a po.gar a divida pública. ou seja,
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seria pam emregar pam 0$ banqueiros. em nome do pagamento da
dívida pública.
Nós sabemos muito bem que o que resultai:á. disso não seri
a elimiDação da dívida pública. que esse resukado das v<Ddas que são vecdadcír.Js doações. de acordo com Joio Baptista FigUeiredo - seilÍ apetlllS suficiente pma pagar os juros da dívida pública
nacional e que esse patrimônio é constinjído, no mome.t~to. pelo
sangue e pelo suor elos trabalhadores. doado no momento seguinte
pelo mesmo Estado Naciolllll. o que ~ a peiVersidade desse
Estado, o mesmo Estado naciooal periférico que ai está, no momento,. extraindo a mais valia, o suor e o sangue dos trabalba.dores,

congelando esses valores nas empresas estatais.
No momento seguinte, quando Dão há mais m:uzsos pam
semn doados pelos BNDES's, quando Dão há mais leite pam ser
mamado, de acordo com a expressão do Ministro Delfim Netto,
emão é esse sangue coagulado que é repossado, que é doado a essas empresas insaciáveis.
.
Pottanto, é a peiVemdade do Estado que deve ser vista e

vislumbrada neste mon:iento, nesta etapa do processo de expropriação elos trabalhadores biÍisileiros, da coktividade brasileim, do
patrimôuio lxasileiro, objetivada ruis empresas estatais. Esse patrimônio vai ser ag012 eo:propriado em nome de principias que ji são
antiqfiissimos, os principiOs da privatização aos quais me referia
ne5se1Iabalho de 1971.
Vemos a horda dos privativistas com os meslDO$ argumen·
tos antigos, de que o Estado Dão é bom gestor, Dão sabe administtar e leva a sociedade a uma situação de arcaísmo e de supemção
DO que diz respeito à tecnologia- Estamos vendo esses argumentos
ser xepetidos, tendo por objetivo a mesma fmalidsde: auferir lucro
fácii e farto nesta situação de crise geral
Multo obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José SanJeY) - Conoedo a pa1avia
ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
Senador Esperiilião Amin, V. Ex" está inscrito depois do
Senador Robe!to Fteire.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP.SE. Pata
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, St"s e Sts. Senadare~ dentro das reformas constitucionais que fcnm encaminhadas pelo Executivo ao Congresso Nacional. estamos hoje a apreciar uma matéria da mais alta releváncia. Diz respeito ao sistema
de teleco!llliDÍcações oo BtasU que Será flexibili7ado- Dão tenho
dúvida -, devido aos prommciamentos anf.eiKns em relação às :re-fonnas do Govemo.
·
S:t. Presidente. gostaria de me inserir no debate dessa questão devido à quase inexistência de uma parll"cipação mais efetiva
do Senado Federal nas nrudanças ora empre<,ndídas, demonstrando
que. por coincidência ou Dão, quatro propostas de emenda constitncional oriundas da Cimara dos Deputados chegamm a esta Casa
- gás canalizado, empresa nacional. navegação 'de cabotagem e te-lecollliJllicações - e nenhuma delas, apesar do caráter revisor de
que se teveste o Senado Fedezal. recebeu qualquer emenda por
parte dos Srs. ·Senadores, o que demonstra que o Senado FedeQI
se deu por satisfeito com o trabalho da Câmaia elos Deputados e se
exime de empreender qualquer mudança. mesmo de uma víxgula,
naquilo que veio da Cimara Baixa.
A Câmata Alta - o Senado Federal- é sinônimo de tDOderação e equilíbrio. A Cimara dos Deputldos, t<ptesentativa da força. energia e emoção do povo mandou para esta Casa essas !X'Opostas, e o equih'brlo do Senado foi tão grande. que Dão se permitiu vislumbrar uma mudança. por menor que fosse. no cariter :re-.
fe<madot das propostas que aqui chegaram.
Sendo assim. Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, =>ltecer o esforço aqui dese11Volvido por um bom inimcro de parla-

Agosto de 1995

memares, que não ficanm accmodados aute o rolo compressor
elos que querem aprovar tndo aquilo que vem da Cimara sem mudar uma virgula sequer.
Parabenizo o esfO<ÇO da Senadora Júnia Marise que reptesenta, neste caso, não s6 MiDas Gerais, mas <l'senado Federal, porque. pensando bem, longe e bem aho, quis colocar o povo cano
vadadeiro juízo de reformas que irão 1ID1dar substancialmente a
forma de vida social e econôtnioa do nosso Pais.
~ero somar-me às palavras sábias, opcrnmas e inteligentes
do Senador Pedro Simon, que. "''""S"ntando a região dos pampas,
demonstrou que o Senado Fedem! poderia ter tido uma importância JD1lito maior no andamento dessas refozmas.
Sr. Presidente. St"s e Srs. Senadores, lamentavelmente, o

equilíbrio Dão pode ser confundido com omissão. com a indíferença ou com a acom:xlaçio. Pemlita-me diur que. como integrante
do Partido !'!vgresSista. que apóia o Governo, Dão posso me confannar ante essa postura acoD>Jdada e Dão revísiOilista do Senado
Fedel21, de votar- já que Dão l<llho.outra opção a !lllo ser fazê. lo ca111;a essa proposta de refunDa CODStiluciooal encaminbada pelo
Poder Executivo, que Passou pela Cimara e que aqui mais uma
vez Ilenhuma a.lletação sofre,
Com relação ao pettóleo, aposto com quem quiser o meu
salário, do qual vivo e de que preciso. que também !lllo haver!
uma tnttdSliÇR, mínima que seja. O Senado Federal. a Câmara Alta
vai apoiar tndo o que vem da Cimara Baixa, vai diur amém e
tndobem.
..
Com o meu mais veemente protesto e o meu ~omris
mo, Sr. Presidente, se o Senado Fedem! se portar assim também
com relação às refonnas politico-partidárias e eleitorais que vêm

Por aí. mais uma vez estaremos coonestaD.do com mllitos etros:, até

natutais, que se cometem na amara dos Deputados e que - são
devidamente CO!rigidos a tempo no Senado Fedetsl. Sempre a toque de caixa e repique de sino chegam as propostas aqui e temos
que aprovar, poajlle há um ptatD a serrumprido, porque o Governo pode se prepdicar. Mos aquilo que é mais essencisl é que a Nação inteim, que deve ser a fonte maior de nossas preocupações,

essa. sim, é que não
impetfeições.

~-ser pre~dicada

.

com a pressa e com as

De modo, Sr. Presidente. que, com essa decbu:ação de voto
e com o meu protesto7 voto contra essa proposta de emenda consti- ...
tncional. Como já sei que também com relação à do pettóleo Dão
vai haver nenhuma emenda.aprovada,. não vai haver qualquer dispositivo que altere o que veio da Câmaxa, já an1ecipo o meu voto
contra o mooop6lio que estão querendo tirar da Petrobrás.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua em discussão a matéria.
Concedo a palavm ao nobre Senador Roberto Fteire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para discutir. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, St"s e Sts. Senadores, essa
matéria foi discutida, dmante toda a sua tramitação, segundo uma
6tica profundamente ideologizada. Pouco se discutiu o que juridicamente tinbamos como inslitucionalidade no campo das telecomunicações. O que se falava era. sobre a mannterição de um monopólio ou a sua quebm, quando Dão e>:istia mooop6lio.
O serviço de telecoumnicações DO BtasU sempre fo~ desde
a sua origem. não-monopolista. Serviço público da União, competência sua, mas exercitado através das concessões. diferente do
D!ODCpÓlio, que era exexcido por uma empresa estatal. por detetmi-

naçio? pimeiro? de uma lei otdinária ~ depois. de um mandmen10 constitucional.

Telecomunicações. Dão; sempre foi um serviço da União,
mas explorado por c:oncessão. incblsive pela iDiciativa privada. No
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campo da ntdiodifusão de sons e imagens? historicamente no Brasil. explorado pela iniciativa privada.
A ex.ceção que o Governo abria, que as nossas instiblições
detetminavam, era que, na tr.msmissão de dados e de telefonia, as
concessões eram dadas a uma empresa. que tivesse eontrole acio..

nário estatal Não qoe ela exercesse o monopólio, mas. por concessão, explorasse o serviço.
O ÚDÍCO monopólio era da Iede pu'blica, que, essa sim, teria
que ser explor.!da pela União. E essa institucionalidade é mantida
na proposta do Poder Ex=tivo, quebm a necessidade do controle
acionário estatal das empresas COilcessionárias de telefonia, mas
m!!Tl!inh• a explomção pública da Iede de telecomunicaçiles. Esse
aspecto não foi disoltido na Câmara dos Deputados; ficou-se
Jlllma dicotomia do sim e do não de uma disputa ideol6gica, disoJ.
tindo-se o !ll<lDOp6lio inexistente, e não se aptofundru naquilo que
boje infelizmente estamos aqui apreciando. um claro exemplc> de

como piorou a proposta enviada pelo Executivo, can ·o substitutivo aprovado na Câmara.
-O queoGovemo'pmendiana sua proposta original era única e exclusivamente I!:tirar â exigência de que as concessionárias
do sistema de telefonia tivessem conlrole acionário estatal. Em a
única mudança, permitindo-se. dessa fonna, o que o Governo dbnomina de flexibilizaçãO, que, na poltica, signif'JCa os conttatos
coi:n concessão para iniciativa privada em todos os campos das te-

lecomnnieações. Mas mantinham aquilo que é básico, básico incluSÍ\'e para o futuro, não apenas controle público dos estados naci~
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mas mesmo um controle público em nivel internacional.

em função das teleco!llllllicações por salélites, que é o futuro da
radiodifusão de som e imagem.
Esse CODtrole público estava mantido, a Câmaia retira, e
nós, aqui do Senado, teriamos, por obrigação, que garantir as infovias como Iede pública. Poderiam até não ser explor.!das pela
União, mas o caráler público teria que estar definido como princípio básico constitucional; não apenas da lei m1inária, não apenas
como temos IJA televisão a cabo, quando já está definido que a
rede,. não importa se explorada pela iniciativa privada, tem um catáter público. Não seria necessário discutir as leis todas as vezes
que leis de teleconnmicações tenham que aqui ser analisadas; te-riamos isso como princípio constitucional
&ta Casa teria par obrigação nstaurar aquilo que é parte
fundantental da iniciativa do Poder Etecutivo. Interessante: a Bancada governista, oode muitos concordam com essa visão, teria interesse, acha que prestaria serviço ao próprio Goveino se não ficasse com a economia processual de nio querer aqui mudar~ pata
que não vohe a uma nova tramitação na Câma'ta dos DeputadOs.
Paia o País seria fundamental que f!tissemos o caráler público da Iede de telecomunicações. abrindo, flexibilizando, cano
indicam todos os processos tecnol6gicos avançados nas telecoiiDlnicações. Abertura. sim, mas COillrole social público de algo que
significa a base da civiiização do futuro - no caso. as OO!DJmicações

Com essa compreensão, apresentei emenda e quero fixar-

me nessa posição pam. poclermos, quando da disolssão das leis regulamentadoras, ter clareza de que não abriremos mão do caráler
público da IOde.
Mesmo admjtÍJ]do-se os COllUatos privados, a explor:ação
privada, sabendo que isso pode signiíxcar avanço, abertura da economia, sintonia com esse nnmdo do futuro, votarei contra o substitutivo aprovado ila Câmara dos Deputados.
Saliento, porem, que a posição do Partido Popular Socialista é pela abertura da economia, pela flexibilização dos serviços de.
telecoDillDicações, mas esclarecendo que, como um voto não é decisivo, é importante fotar a posição pela Iede pública.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Cominua a discussão.

Com a palavra o Senador Esperidião Amin. V. Ex' dispõe
de dez minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. P01a discutir. Sem
revisão do CJ[ll(ior.) - Sr. Presidente, Sr's e SIS. Senadores, quero
valer-me desta opa:-tunidade, já que há votação em segundo tomo,
para fazer aqui dois regiStras: o primeiro deles refere-se ao mérito
da questão.
Vários parlamentares já frisaram, e eu quero apenas aproveitar os pronunciamentos dos Senadores Pedro Simon. Antonio
Carlos Valadares e Roberto Freire, para. mais uina vez, dizer que
não é possível que o Govem.o soobesse o que queria quando enc:antinbou essa emenda à Constituição, diatite da sua reação em face
da profimda. da radical altexação não de texto. mas de finalidade e
abmngêncla que a Câmara lhe deu.
Quando o Governo encamjnba um projeto dessa magnimde,
há um modelo desenhado. Nesse caso, a Iede de telecomunicações
será mantida e exploxada pela União. Esse
o desenho que o
Govemo tinha. Portanto, a prestação do serviço é que seria privatizada, não o meio .físico, não a posse. a detenção e a operação, a
propriedade dos meios de transmissão.
A Câmara modifica, desconstitucionaliza a JXOPrledade, a
operação de todo o sistema, submete toda essa desconstitucionalização a uma le~ que deverá ser aJrOVada - e ao Govemo Dão importa. Das duas uma: ou o Govemo não sabia defmidamente o que
queria ou passou a querer algo que não queria.
Esse registro não é extemporSneo, ainda que estejamos a

=

votar no segundo turno~ uma vez que a lei será uma responsabilidade desta Casa. O que a lei estabelecex:á? O que será privatizado?
Como sex:á? Quem regulamentará? Quem fiscalizm:á?
Sn e SIS. Senadores. qual é a experiência que temos neste
campo? Nenhuma. Teremos um 6r:gão cuja direção será constituída por mandato? Wao é tão fácil assim, pois IlUllC3 fi.Zelllos isso.
Abre-se uma JXli1a e abre-se a porta de um cmnpartimento diverso
daquele que o Govemo pediu.
Faço minhas, portanto, as ponderações dos Senadores a que
me referi e tantos outros que assim o fizetam.
__ O Sr. Josapbat 1\:farinho -.V. Ex• me concede um aparte,
nobre Senado!'!

·

O SR. ESPERIDIÃO AMJN - Can grande satisfação,

ouço v. Ex.·.

O Sr. Josaphat Marinho- Senador Esperidião Amin. permita-me acentuar. de aCOidq. aliás. com a sua exposição. que, conca:dando o Govemo e cr;moordando esta Casa em que se man1etlba
o que veio da Câmara dos Deput.ados, fica comprovado que não
havia uma idéia prodetenninada a ser seguida. A conb:adição é
manifesta e não pode exigir solidariedade de ninguém.
O SR. ESPERIDÍÃO AMIN ·Senador Josaphat Marinho,
recolho. se este aparte não tiver qualquer outra conseqüência,
aliás. se a minha fala .não tiver nenhuma outra conseqüência. tem o
mérito de deixar gravado. neste ~ o seu aparte, como sempre
conciso, mas que avaliza o ceme do registro que quero fazer neste
momento.
O Sr. Josaphat Marinho- Mas petmita que eu assinale: o
meu aparte apenas aprova o que V. Ex.. está dizendo. O pronunciamemo de V.Ex•éque é a~ substantiva.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Quero agrulecer e di=
que o aval de V. &• toma as minhas considerações conseqüentes.
Valeu a pena tomar esses minutos do Plenário, graças à intervençãodeV.Ex'.
O Sr.Roberto Fmre- Pennile-me V. &•um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMJN- OUço V. Ex' com prazer.
O Sr. Roberto Fn:ire - Senador Esperidião Amin, gostaria
de fazer uma complementação, lembrando que o Ministro Sérgio
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Motta. quando esteVe na Comissão de Constituição, Justiça e CidadaDia e foi levantada a questão da rede pública por: V. Ex" e por:
nUm, disse que isso em algo fundameDI.ale que, quando da regulamentação, devetiamos gar.mtir essa rede pública. E todos pelllUlltamos: por que não p.nmtir. desde logo. instiblcionalmente, no
Texto Maior da lei lrasileira?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O aparte do Senador Roberto Freire ainda aduz esse dado de memória. O pn5prio Ministro
recooheceu isso quando convoeado. E tondo comparecido de maneira não prevista por nós. s6 os .exti'c:ma.n:leDte vigilimtes conseguiram recebê-lo. Como diria o Senador Josaj:ilat Marinho: só os
udenistas, ou seja, só a twma da etema vigilância estava preseme.
O segundo registro é de natureza factual. Somente hoje a
Mesa do Senado, e ~ normal que baja esse prazo. encaminhará. ao
Sr. Ministro de Estado das Co"'micações um requerimento - não
estou me queixando, estou apenas registtliildo. Sr. Presídente -que
a;xesentei no dia 2 de agosto parn saber algo sobre comO ficario

as "teles11•
' · ~ao quero aqui rêlembnr todos os pro.llUilCim:nentos havidos na semana passada. MaS considero o mais oomplÍoto de todos,
e até o mais autorizldo pocque feito por alguém filiado ao PSDB,
o do SeDado< Jefferson Péres. quando, na última sexta-feita. abordou .sua perplexidade em 1\mção dos critórios propalados pela imprénsa para provimento dos cargos das cbautadas '\eles".
O requerimento que apresentei pergunta ao Govem:> se
além do que a imprensa divulgou sobre por: que alguém foi nomeado - e não há nenhuma. noticia de .natmeza técnica, não há nenhnm padrão de natureza técnica que esteja sendo divulgado como
ru:ão da nomeação de alguém -, se fornm criados cargos. E foram.
Foram criados mais cargos. O mesmo Governo que ~ privatizar, que quec modemizar, que quer higienizar o sistema,. crioo
mais cargos. E. o que é mais grave, acredito que o Governo qn0r
fazer isso. En, que nasci no dia de São Tomé, actedito.
O Govemo está dispensando uma exig&lcia que sempze foi
preseiVada: a de que os cargos técnicos das '\eles" fossem ocupados por: profiSsionais da empresa. E aqui quero prestar minha homenagem pública ao ex-Ministro Antonio Carlos Magalhães que
manteve essa a exigência. Até isso está sendo revogado! Estão admitindo diretor de opetaçõeS que não é do quadro da empresa. É
verdade que, pelo men<JS nnm caso, não é do quadro da empresa
mas ó do quadro da família de um gÕvemante. Portanto, são essas duas questões, uma quanto ao mérito e
outta factual, que gostaria de colocar. A partir de hoje transitam os
vinte dias de prazo para que o meu requerimento seja n:spondido.
S6 pala CODCluir, Sr. Presidente, qu<;ró saber qual é o contrato de gestão, quais são os pa&:6es que o Go\remo vai estabelc-

cer para que o sistema funcione melhor, sem o Cpe as '\.eles" setão
liquidadas. Até por razões afetivas, não gostaria de me omitir

lavra, vou usá-la, natznalmente com brevidade, pata me contrapor
às colocaçõeS feitas aqui por: algumas eminentes figuras neste plenário que me precedetam.

Na verdade., o Govemo enviou um projeto sobie a :mai$ iJn.
portante das emendas de natureza econômica já enviadas a esta
Casa. Das alterações da Coostituição Federal - já o disse em rotra
oportunidade - essa, sem dúvida alguma, é uma das que b:2Z maiores c:cmseqúências sobre o Pais como um todo tal a relação que
existe entre a evo)uçio das telecoiDUDicações e a evolução do PIB
no Pais.
Acreditamos que quando o Govemo enviou essa proposta
ao Congresso tinha consciência de que a explosão da tecnologia e
da ciência no Dlllltdo é de tal natureza que ele iria realmente colher
os ftutos dessa conseqüência. Realmente, a nossa infra-estrutura
de teleconmnicações é de extrema valia, parn que possamos dar
esse gomde salto, o qual vem no """""""' certo. A evolução da
ciência e da tecnologia nesse campo propieiar-noo-ão algo espo.ntoso na evolução do País.
,
Mas, Sr. Presidente, o Governo mandou parn esta Casa uma
mensagem que foi alterada na Câmara dos Depltad<ls. Sem dúvida
alguma, o ideal seria que tivéssemos o texto que foi enviado pelo
Govemo. Mas quando o Govemo deflagra o processo legislativo,
é natural que, no
desse processo, possam surgir alterações,
ccmo ac:<llltc<'<u A CâmaJa dos Dcprtados elllenden que deveria modificar a proposta inicial do Govemo e assim o fez em dois pontos.
Ora, Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, na realidade, agors. temos que analisar qual foi a conseqüência dessas altemções
para o que vamos votar no futuro. Se sentíssemos que o propósito
do Governo pode ser profundamellle altemdo e se não atingissemos objetivos que ernm colimados quando a mensagem foi enviada, estaJ:famoo prontos parn fazer as alterações, pata devolver a
matéria à Câmara dos Dep:Jtados. Com isso, a CâmaJa votaria a
matéria, aprovando ou não aquilo que Jll"rendíamos.
Na realidade, o pn5prio texto aprovado diz o seguinte:

=

''Explorar. diretamente cu mediante autcrização,
concessão oo. ~são, o serviço de telecommicações

nos termos da lei. que disporá sobre a organização dos
serviços, a criaçãô de um ÕQlão regulador e outros aspectos institucionais.''

Então, Sr. PresideDle, essa lei dispotá solxe a rede pública
de telecomunicações, explotada pela União, coino pretendia o Go-

vemo no inicio.
Teremos opo<tunidade de votar essa matéria aqui no Senado7 como setá votada na Câmara. A lei vai cuidar da cxganizaçãc
dos serviços, assim como vai cuidar da criação de um órgão regu~
lado< e de outros aspectos institucionais.
De maneira, Sr. Presidente, que eu penso que teremos a
opo<tunidade ~ parn dar o mesmo sentido que Jll"tenden o
Goveroo pata essa ma!bria na ocasião em que votarmos a legis.lação infiac:onstitucional, pxevista com clareza aqui. Vamos voltar a
ter a rede pública aberta à correspondéncia púhliea. à universalização da peesençade quantos queiram ocupá-la e Vam05 deixar mnito claro que a grande luta, como tem sustentado o Senador Roberto Fmre, não é mais enlle o estatal e o privado, e sim en<re o pri-

diante dessa ameaça.
Agradeço. Sr. Presidente, pela complacência da Mesa. Esses são os dois registros que eu·gostaria de fazer, afumando que
vou manter meu voto do primeiro tumo, mas aguardo a resposta
desse requerimento, pata aí, sim. defmilivamente dizer que tenho
mais do que boa-fécomotuão parn aczeditarno Governo.
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o Senador José Ignácio Fetreira.
V. Ex' dispõe de dez minutos.
v ado e o público, solntudo no campo da telecomunicação.
A Mesa infOili!a que V. Ex' tinha pedido a palavra para dis- .
Vamos criar essa rede pública básica pata ser enllegue à

cutir a matéria.
0

SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, discuti com o
nosso Líder se seria de conveniência nossa, nesta ocasião, protelar
maisumpoucoostrabalhos. MasjáqueV.Ex"meconcedeuapa-

universalização~ pata todos. para a rune:spoodência

píblica tão ne-

cessária pata que nós, a partir dai, possamos abrir vários nichos
para os diversos interesses na área de telecomrmicação Mas va-

mos ter sim essa rede pública. como foi dito, aliás. pelo MiD.istro
das Comunicações, quando falro na Comissão de Constituição,

-
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Justiça e Cidadania, pois S. Ex" também entende que é absolutamente necessário que tenhamos essa rede pública.
Sr. Presidente, eru:etTO meu prommciamento, entendendo
que de certo modo clarifiquei essa questão, paia que possamos v otar tranqüilos. conscientes de que no futuro, quando da votação da
legislação iDfraconstituciooal, teremos oportunidade de colocar de

vez essa questão nos trilhos que pet:endeu OGoverno.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - N"ao Iiá mais orulores inscritos.
Está e!lCCI1'3da a discussão.
Vamos proceder à votação.
Quero informar ao Plenário, em defesa do Senado Fedetal.
como é do meu dever e para que a Nação tome collhecimento, que
durante a tramitação dessa emenda hoove 47 prommcüunentos
P""' discutir a matéria.
Os Sts. Senadores já podem ocupar os seus lugares,
Vamos proceder à votação.
.
O SR. JOSAPHAT MARINHO • Sr. Presidente, peço a
palavia para encamjnbai. :·
·.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palaVIa o Senador Josaphat Mariaho, para eDCa!IIinhar a votação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encamin!J!!r. Sem revisão do oiador.) - Sr. I'IosideDte, pelas razões que
experidi no primeiro tumo e que Dão precisam ser renovadas. mantellho o voto cootrúio à Eme!lda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa solicita aos
Sts. Senadoo:s que ocupem os seus lugares.
Os Sts. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação)

VOTAM •srM" OS SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Magalhães - Atiindo Porto - Artur da Távola- Bello Paiga- Belli V eras- Bemardo Cabia!- Carlos Bezerra - Carlos Patrocicio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner Edison LobãÓ- Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira- Emandes
Amorim- Esperidião Amin - Fernando Bezerra- Flaviano Melo
- Francelino Pereira- FreitAs Neto- Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Miianda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira
- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Íris Rezende- Jáder Barbalho -Jefferson Peres -João Fr.mçâ- João Roeha- Joel de Holianda- Jonas Pillheiro- José Agripino- José Alves- José Arruda
-José Bianco- José Fogaça -José Ignácio -JUlio Campos- Leomar Quintauilha- Levy Dias- Lucídio Poctella- Lúcio Alcântara
- Lúdio Ccelbo- Luiz Alberto - Marluce Pin.to - Mauro Mirauda
- Ney Suassuna- Odacir Soares- Onofre Quinan- Osmar DiasPedro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Renan Calbeiros Romero Jucá- Romeu Tuma- Sérgio Machado- Teotônio VIlela
-Valmir Campelo- V!lsou Kleimibing- Waldeck Oruellas.
VOTAM •NÃo• OS SRS. S/WADORES:
Ademir Andrade- AntôDÍo Cados V aladares- Beuedita da
Silva- E!llflill Fernaudes- Josa]ilat Marinho- José Eduardo Dutta - Júnia Marise - Lauro Campos - Roberto Freire - Roberto
Requião- Sebastião Rocha.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram SIM 63
Srs. Senadores e NÃO 11.

Não houve.abstenç:ão..
Total de votos: 74. .
A emenda foi aprovada e iiá à promulgação.

É a seguinte a proposta de emenda à Constituição
aprovada:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 36, DE 1ll95
(N" 3195, na Casa de origem)
(De iDicialiva do Presidente da República)
Altera o inciso XI e a alínea a do iildso XH do

art. 21 da CoiiStituição FederaL
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60. § 3• da Constituição Federal.promulgam a
seguinte Emenda ao texto contituciooal.
Art. 1° o inciso XI e a alínea a do inciso XII do aiL 21 da

CollStituição Fedetal passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 21. Compete à União:

XI - explorar. dixetamente ou mediante 8llto:riza.·
ção, eoncessão ou permissão, os serviços de telecomunicações. nos termos da lei. que dispcná sobie a organização dos setViços, a criaçãO de um 6Igão "'guiador e outros aspectos instituciaoais;
xn- explotar. diretamente ou mediante autorização. concessão ou pem:iissão:
a) os serviços de· radiodifusão sonora e de sons e
imagens:

··-·-·---··---·----..-------·"

Art. 2° É vedada a adoção de medida provisória paia regulamentar o disposto 110 inciso XI do art. 21 com a redação ilada por

esta emenda constitucionaL

.

O SR. COUTINHO JORGE - S& Presidente. peço à Mesa
que consigne o meu veto ''sim".
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata regislr.lrá o
voto "sim". SeDador CoutiDho Jorge.
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente. peço a V. Ex" que
também CODSidere"omeu valo favaável que não coostou no paineL
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata consigruuá o
voto dC V. &-.
A SRA. MARINÂ 'SILVA - Sr. Presidente. gostaria que
constasse o meu voto "não".
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Senadora Mar1ua
Silva. a Ata registrará o seu voto ''não". ·
...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela adem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. pelo que enteudi, V. Ex" ammciou que a emenda iria à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Cometi um equívoco. A emenda iiá à promulgação.
Fico feliz porque a Casa está profundamente atenta aos tmbalhos da. Presidência e colabora com a Mesa.
Muito obrigado. Senador Esperidião Amin.
Será feita a devida corrnmicação à Câmara dos Deputados
sobre a aprovação da Proposta.
A Presidência convoca sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se na próxima terça-feira. às 11h, no plenário da amara dos Deputados, destinada à promulgação das Propostas de
Emendas à Constituiçãon"s29.32. 33 e36,de 1995.
A Presidência convoca sessão exrraozdinária. a requerimento do Senador Hwoberto Lucena, a realizar-se hoje. às 18h30min,
destinada à apreciação de requerimento de urgência paía o Projeto
de Resolução n• 65. de 1995. que institui a Procuradoria Parlamentar.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa-se à apP>cia- . XVIII- Que estes tempos tão turlnlentos assinalem a UDiver.;a!ização de Requerimento n• 1-074, de 1.995, lido no Expediente, de ção pela hõerdade e pelo progresso pam todosautoria do Senador José Eduardo Dutr.l, solicitando realização de:
Para que o País possa promover as transfonnações a que
sessão especial pam homenagear a mem6ria do sociólogo Flores- nos referimos no plano intemo e tenha, no âmbito iDtemaciooal,
tan Fernandes.
uma papel a sua altma, é preci&:> mn sistema polítioo vigoroso, com
Em votação.
instituições partidárias capazes deiole!pretaros anseios nacicmais.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Jlellll'llll=r senO PMDB que, oomo todo gnmde Partido democrático, se
tados. (Pausa.)
tnulsfoanou na améntica fisionomia política br.lsileira, que absorAprovado.
veu os traços étnicos e sociais, que assumiu as virtudes e espemnSexá cumprida a delihernção do Plenário e connmicad• a ças e - reconheçamos - as dllvidas e humanas fraquezas deste
data da sessãopovo, não fez pouco nas ties décadas n=ntes.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está esgotada a maSim, o povo b<asileiro e o PMDB não flzexam pouoo nas
téria constante da Ordem do Dia.
três recentes décadas. No minimo, construúam juntos a democraHá oxadores inscritos.
cia- No mlnimo, venoeram juntos a dor de perder as lideranças e a
Conoedo a palavra ao nobre Senador !ris Rezende.
serena oonfiança repmsentadas por Tancredo Neves e por tnysses
O SR.IRIS REZENDE (PMDB-GO. Prommcia o seguinte Guimarães. Nem por isso, ooutudo, povo e PMDB se deixaram
discurso.) - Sr. Presidento, Sr's e Srs. Senadoras, sou, OigU]hosa- abar.r. Continuam juntos a perseguir e a coosll:uir uma vida memente, mn homem do povo, um lutador das lutas do povo. E é por lhor~ os b<asileiros de hoje e de.alllall!lii.
isso que sro, orgnlhooain""'to, um politico do PMDJ:I. EumguerE nisto,nacoostrução de um BiaSil melhor para os brasileireiro das lutas do PMDB.
roo, que estão empeuhados 1-497 Prefeitos, 8.262 Vereadores, 9
Na hist6ria recente deste País, é incontestável que pouoos Govemadores, 260 Deputados Estaduaís, 107 Deputados Federais,
Partidos souhe<am, tanto quanto soube o MDB e quanto soube de- 23 Senadores. 3 Ministros de Estado e 6 milhões de filiados em
pois o PMDB, inCOlpO!'ár ao seu discurso e à sna prática o senti- todo o Pais.
mOnto, as aspirações e as ações do povo do BrasiL
Q PMDB, Sr. Presidente, é um Partido grande - o maior do
O -MDB foi sentimento e sentimento e voz de resistência Brasil. E maior do que cada um dos outros Partidos do ~so.
pop1lar ao se constmir como Partido de Oposição em pleno regi- sem aliciar ninguém e apesar do .assédio 9e uma ou out.Ia agremiame militar. O PMDB foi sentimento e voz do povo nas eleições de ção a seus representantes. O PMDB é níaior do que cada um dos
I<Sistência de 1974, quaudo a Nação levoo às umas, pela primeiia outros Partidos em número de Estados que govema, é maior em
vez, seu grito de "basta" à ditadma.
_!lÚlDerO de Vereadores, de Deputados Estadoais, de Deputados Fe0 PMDB foi sentimento e voz do povo da Nação, mais uma detais, de Senadores, de Prefeitos e de filiados.
vez em 1984, ao iniciar, no passo fume e na palavra e DD gesto frrMas o PMDB não é apenas um Partido grande. É também
me do combatente Ulysses GuiauJiães, a marcha que em poucas um grande Partido polltico. Sua gnmdeza não se avalia somente
semanas fez das ruas do Brasil- das mas de todo o BiaSil- o cená- por sua história oo pelo número de cargos eletivos conquistados.
rio da maioc mobiliza.ç:ão popular da sua história - a campanha pe- Ambos são impartantissimos e atestam a autenticidade e o vigor
las eleições d.U'etas.
de um projeto de sociedade. Mas a gnmdeza só é real e dm-adouta.
O PMDB foi seutimento e voz J>O!'llar ao assumir oom s6 adquire oobreza e sentido, quando este Partido é capaz de abTancredo Neves e José Samey, ainda em 1984, a missão de dobrai sorver e canalizar para a vida poJí!i<;a a pluralidade das expeotatio regime militar pelas regras do próprio regime, enfrentando os ví- vas e das propostas que emanam de um povo.
cios do Colégio E!eito<al para dizer ~'não" l continuidade das somComo todo Partido módemo, o PMDB cresceu. Cresceu em
bras e,. ''sim''aoalvorecerdademocracia..
representação e em responsabilidade. Mas cresceu sobretudo naO PMDB foi sentime!llo e voz do povo ao chorar Tancredo base, como expre$sãó política dos btasileiros dos confins do País
Neves e ao cumprir. com José Samey o ~misso histórico do até as grandes cidades. potgu.e foi, na oposição e no Governo. o
Partido de restabeleoer no Brasil o Estado de Direito, as plenas li- Partido do povo. O PMDB foi o Partido das principais lutas do
berdad<JS públicas.
povo, das maiores espemnças do povo. e foi o instrumento da
E diflcil encont1<U' na hist6ria univ~ país que tetiha atra- maior conquista pop1lar da história recente do País: a democtacia.
vessado a difiCil ttansição do antoritarismo par.l a plena vigência o Estado de Direito.
das instituições democráticas, em meio a_ uma. sltuação econômlca
Nada foi à toa na sua história. Nada foi à. toa na história de
advetsa sem conflitos fratricidas. sem que ódios e teSSentimentos seus líderes e de seus militantes.
aflorassem violentamente. Para que isso fosse possível no Brasil.
O PMDB é hoje. como foi ontem,. um partido inteiramente
dois elementos tiveram imponância fundamental: o can\ter e a fé epgajado na tarefa de coostruir uma Nação mobilizada sempre

de nosso povo e a, presença de uma. cxganização JX)1Íúca de abtangência nacioml c3.paz; de expressar sem radicalismos os anseios
dos diversos segmentos da sociedade b<asileira.
Sr. Ptesidente. sn e Srs. Senadores. hoje o País enfrenta o
desafio de estabelecer as bases de um oovo ciclo de desenvolvimento. É certo que o mundo passa por gnmdes transformações e
que a interdependência das nações é uma zealidade. Mas este fenômeno. denominado por muitos de "globalização", não pode ser a
gen=!ização da lei do mais forte e a submissão de nações e culturas a modelos cin::unstancialmente begemônicos. Mais que nunca é
preciso e posslvel unir esforços pam que a humanid•de in!!I"sse
no novo milênio tendo por objetivo a concretização dos ideais Jegados pelo Iluminismo e pelas gt3Ildes revoluções do séaiio

para a democracia e pela justiça social. O PMDB é hoje, como foi
ontem, o Partido da construção da democracia.. E quer ser o Partido da construção da justiça social
O PMDB é. se.guramente. um Partido unido em favor do
Brasil e de sua gente. E também um Partido demoexático- e assim
capaz de conviver com divergências intemas - e é, igualmente, um
Partido organi.,.do Esses não são atributos apenas de hoje; são
qualidades que o PMDB foi somando ao Iougo de sna história, da
hist6ria deste e deste País. Çom sacrifícios, sim, de toda ordem;
com det.erminãção. sim. em todo o tempo.
N""ao poderia, ao falar, por exemplo, da organi23çi!O do
PMDB~ deixar de dizer o quanto OJ:EUlha ao Partido - como a este
Senado e ao BiaSil - a figura ímpar de Pedro Simç>n. Incansável,
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onipresente e com a comgem pr6pri& daqueles iluminados fazem do servir às causas do povo a sua devoção~ Simon construiu
no Rio Gr.mde do Sul um reduto peemedebista exemplar pata o
País_ Fez isso na dura luta da oposição e também na dura luta do
extxaotdinário govemo que realizru para os gaúchos - e que o Govemador Antônio Britto ~etoma agcn,. com audácia e brilho, fazendo """"""" a comww;a e a esperanÇa da população rio-gran-

dense em seu destino.
Como Pedro Simoo, como Anl8nio Britto, govemantes,
parlamentares, militantes e dirigentes do PMDB estão dedicados,
em todos os cantos da pátria, a contnOuir pam a const:mção de um
Brasil melhor- É assim nas All1goas do Govemaclo< Divaldo SUruagy; no. Mato Grosso do SUl, sob a lidenmça do Governador
Wilsou Martins; na Palal'ba. govemada por AntoDio MBriz; 110
Piaul, sob o com:mdo do Governador Mão Santa; em Sauta Catari~ com o Governo de Paulo Afonso; em Rondôoia.. com o GoverDD de Waldir Raupp; no Rio Gr.mde do Norte, sob a lidérança de
Ganõaldi Alves F!lho; e em Goiás, no Govemo MagWto V!lela.
Também sabemos o qu:int<>_é importante para um pm;do po~tico
o trabalho de organizaçíio~ de enraizamento janto à. :sociedade,
como o que tem sido feito por !<>do o País e especificamente em
São Paulo por Orestes Quérela.
Eficiente na constiução de melhores dias para os povos dos
EStados que govema, o PMDB começou a buscar~ no início deste
ano, a possibilidade de participar das decisões que, tomadas pelo
Governo F~ iDrcressassem à maioria da sociedade brasileira.
Com esse espírito e fiel aos compromissos assumidos com o povo
em toda sua IIajetória de Partido, o PMDB tem apoiado os projetos e as ações do Governo Fernando Henrique Cardoso que visem
ã melhoria das condições de vida dos brasileiroSÉ essa - a do atendimento aos compromissos do Partido
com a população - a direção que seguem as Bancadas do PMDB
na Câmara e no Senado; os Líderes do Govemo no Congresso e na
Câmara - peemedebistas Gemlano Rigotto e Luiz Carlos Santos -,
e os Ministro~ dos Transportes, Odacir Klein, da Justiça, Nelson
Jobim, e da fntegmção Regiooal, Cicero Luceoa. É essa a bóssola
que orienta o Presidente do nosso Partido, o bravo Deputado Luiz

Henrique. e certamente também é essa a bússola que tem orientado
o Presidente desta Casa e do Olngresso, essa exemplar liderança

popular e partidária. o Senador José Samey. Na -linha, destacam-se os grandes Líderes da BanCada nesta ~ o biavo companheiro Jader Barbalho, e na Câmaia dos Deputados, o Deputado
Michel Temer.
Com certeza. as grandes di:retrizes nacionais DãO Cstão sendo emanadas por um governo do PMDB. Q PMDB está integmdo
a um govemo de parceria. uma gestão administxativa concebida
em aliança e praticada em aliança ainda maior- ·
O PMDB, Sr. Presidente, disse e repete sim ã libetdade e à
democracia_ O PMDB disse e diz sim ã CODSttuçio de um Brasil
rico e justo. E haver.í de participar e de apoiar todas as iniciativas
de governo direcionadas pata a consolidação da democru:ia e pata
o desenvolvimento econômico e social do Brasil e dos brasileiros.
Quando o Govemo. o atual og qualquer futuro Govemo, não seguir esse norte, não terá o apoio e muito menos a participação do
PMDB. Não será um govemo do PMDB e !ambém não seiá um
govemo digno da presença e do respaldo do PMDB.

O Brasil vive ainda o início de um govemo que nasceu legitimamente das umas e que abriu. no primeiro semestre deste ano.
um processo de refOIIDaS que anuncia longo.
O PMDB está neste Governo, acredita nele e fará parte dele
enquanto atender aos interesses da maioria do povo. Estaní fora
desse - e de qualquer outro govemo - no momento em que os interesses da maioria elo& Jxasileiros forem cootrariados oo sacrificados

421

O PMDB tem coragem. unidade e votos pam govemar; tem
comgem, unidades e votos pna ajudar a govemax; e ninguém se engane: o PMDB tem ca:agem, unidade e votos pam se opol' a govemos.
O PMDB, estejam certos os lnsileip;, não tem e não terá
coo:agem, nem unidade, nem vetos pata se opor ãs aspirações da
maioria do povo. Mas teve, tem e terá ccngem, unidades e votos
pata !<>das as tarefas de CODSIIUçio do Brasil. Falta-nos inspiração
e vocação para o talvez; falta-DOS inspiração e vocação para. trair,
sob qualquer pr<texto, os intt:resses populares. Mas ao PMDB sobre vontade, deeic1ida vontade, pata a constiUção do Brasil sem
dúvida e sem tetgiversações, SII'ellleClos ou jmitaçi5es.
O PMDB não é porta de salda; é o porto de chegada. E é
posto de guarida e trincheiia de luta a quem já chegcu e a quem,

ainda não chegado,. se dispuser a ser um servidor dos interesse do
povo_ É pata servir ao povo que o PMDB quer aprofundar ainda
ouiia vez a discussão sobre o País. O PMDB quer dar curso e levar
a teimo - e h6. de fazer, sob seguro comando - um amplo debate
popular sobre o preseme e o futnro do Brasil.
O PMDB há de levar ãs ruas, aos salões, ãs escolas, aos sindicatos e até aoo botequins do País; o PMDB há de levar até onde
puder levar; o PMDB há de levar at~ o mais temolo canto de ten:a
do Brasil a possibilidade de que os brasileiros debatam a realidade
e o destino de seu País. Pe<qUe sabe o PMDB, por sua história e
por seu pxesenle, que é dos brasileiros; e - é pela vontade e pela
detetminação dos braslieiros que h6. de identificar e =olver os
gmndes e dramáticos problemas do Brasil.
..
Est.á equivocado quem imagine que contribui ou COQtn'buinl
pata a solução dos problemas nacionais ao tentar promo110r a de!"'ttuturaçio, a desorganização, o enfraquecimento de qualquer
partido. A história dos países e dos povos evidencia, de forma irrefutável, que é na existência de partidos fortes que se consolida a

organização política da sociedade.
O PMDB é gmnde e quer c:oxescer- Vai crescer. Mas estão
eqoivocados aqueles que falam de "inchamento" do partido. Não
faz parte da prática do PMDB, nem de seu projeto polltico, a
cooptação, a divisão e a subiiaçio de detentores de lllaDdatos, de
cidadãos que integrem ou >impa~ com oufras agremiações O
que o PMDB prega e bJsCa, tanto enlre seus militantes e afiliados,
quanto jmto à sociedade e aós demais partidos pollticos, é o fortalecimento de todos os partidos, ampliação da participação popular na vida polltica da Nação, o enriquecimento do debate politiCODirigentes que se pre?;em - partidos que se prezem- devem
compreender que a missão polltica a ser rumprlda ó o fortalecimento dos partidos pela ocganização popular; é a consolidação dos
partidos como instrumentos populares pata a defesa dos grandes

interesses e a conquista dos grandes objetivos da maioria do povo.
Definitivamente, o camiDho a seguir não é o da ilusão contábil do
aliciamento partidãrio, nem o do suicida inchaço a qualquer custo_
Ou se faz dos partidos- como se fez e se há de continuar fazendo do PMDB - um inwnmento útil ao povo, ou os btasileiros
se distanciarão dos partidos, debilitando as próprias in.stimiçiies

demoerátieaSSr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, não sou um homem
dado a citaçõeS- No entanto, ao tmzer-lhes estas modestas Ief!exões sobre a vida polltica do país e o trabalho do partido ao qual me
sinto homado de pertence<, não pude deixar de reconlar a exiiaordinária figura de Afonso Arinos de Melo fianco, bmsileiro que
digniflCOU a vida pública tanto nas ruas quanto nesta tribuna. p.,.
ele. o Partido Politico em "o lar cívico que deve existir sempre. ao

lado do lar doméstico". Por este motivo. consi.demva que ''todo
brasileiro consciente. homem ou mulb.er, tem hoje o dever de se
integrar em um partido polítioo como prova de aquisição verdadeira da soa cidadania".
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llllmilili.lrador

"Meus amigos. parem pam. ~~~v. Ex• está mostrando oqaeo
MDB e. PMDB repteseDI8t3m, a aossa biogmfia. a nossa história.
SC2IIpl'e acreditei mais na Obre co!etiva. DO esforço co!etivc> e fra'
~<mo que DOO llm<:es indmduais de .Udácia e DOS IX"jetos fara&ú- Ta11ta gente tem que ser citada! Muitas pessou f""'m falta e 110S
CCI$.. Foi assim que sempre estimulei c me engajei em mutmses.•
fazem semir saudade, como o Dr. Ulysses G!limarilea, Te<lt&!io
O Sr.Ney SnRM"na- Permite-me V. Ex.. um ~?
VLlebi. e Tanc:::mdo Neves! Há tantos nomes que ~ o
O SR..IRJS REZENDE- OUço V. Ex' com muito pmzer.
noSso' Partido e ootros que dele saíram. mas com os quais~ na verO Sr. N.Y S1UisSuna - Nobre Senador. peço este aparte · dadÇ. témos total ide!ltif!Cação de id&s e de ptiDcfpios. Por =<5os
apenas pata solidari.za:i--me com V. Ex• pelo boni:l!:>, ec:umSnico e· as mais variadas, algumas P...SOOS: com as quais temos Uma ílitima
pocif"ISia disauso que está fuendo. Essa é a mensagem aci ilosso intimidade, sairam do nosso Partido, mas mmca &veriam !&-lo fei.
.. tO. V. EX' fala a respeito do papel dos Pattidos po!íticoa. V. Ex'
Partido. .
O SR..IRJS REZENDE - Muito obrigado. Sinto-me gmti- . faz ~=. disamro, Dlim momento em que a vida partidária passa
flCOdopelo aparte de V. Ex'. ·
.
. por dificuldades DUlica aDies vividas Dll hist6ria desta Pais; V. Ex'
O Sr. c..Ddo MaldaDer- Pmnlle-me V. Ex' um aj>!írte?' · e eu sabemos disso. Observamos que o Brasilllio tem uma tradiO SR..IRJS REZENDE- Ouço com pazer V. Ex'." .
. ção de vida partidária, lamentavelmeme, desde o Imphio, desc!e a
O Sr. Caslldo Maldan..-- S..iadcririsRezende, V.Ex•r<>- Primeira Repóblica. Na Primeiia República. D6s Dia t!nhamos partma a hiBt6ria do DOSSO Partido ao lonso de algumas dezenas de · tidOs naciOnais; os partidOs i:mm regjonajs. eram partidos dos gOanos e como ele vem pautando Soa vida. e V. Ex• o faz com ~ vemadim:s::o PRP de Silo Paulo, o PRP do Rio <lraDdc do.S.le
dignidade - a sua forrn•~?~o- as caminhadas que opartido ji dcsell' · de Minas Gerais. T'mhamoo um a>rto espaço que iDtentou o Dr;
volv"' DO Pais No primci1o - · na 6pc;ca dá nipros- Gt>tú!io; em !946, o PTB, o PSD, a UDN, que eram pem ser os
sio,....., dureza. Quem pmba a cabeça pam fO!ll da jaDela tiilba-a · gnmdes partidos Daciilllais, qu&Ddo começaram a di:zec que o mal
decepada pela tept &slo. Creio que essas conquistas do~ca$ : foi fazer os:paltidos em cima da .figura do Dr. Getúlio. A UDN era.
o Partido cooaeguúi nó Bnlsil. Imp!imtoa iDclusive o pluriportida-· contra o Getúlio Vmgas; e o PSD.a favc:r. Se era um homem mais
~. o di:tMo de ir e vír, o direitO de mmir, 6 d.imto de debater.'. cons~ador, era' o PSD; um· Pouco mais progressista. enio PI'B.
Parecé-me que hoje~ um altro caiDpo. PrcciSamoo colltiDwliccom E foi dtaroátiro "'JJÍÍI, e levou muito tempo. E quando os partia cabeça fora da jmela? Sim, masllio para usuJiui1mos daS COD- dos. na· década de 60, começavam a se fn-mar, a UDN era o parqui:ltas <lemocdticas; devemos olhar pma o problema da miSma..· lide dOS inte!ecm.is, da cida'dc; o PSD ""' o partido 11lll11; e PTB
da habitaçio, da saúde, do deSC211pl'ego. Creio que esta é a grande era o pàrtiâo dos IIi!halhado!:es. Quaado oomeç<lU
luta do """""Partido de agom em dia!lta. v; Ex' disse umito bem . a se dar uma <:ezta orie!ltaçio partidária, c:riou-ae o tal de PDC, que
que temos que !a= p:eseDJe o que _ . . , . . , . , hoje. Tei!hó · ~ da social democm.cia; e ai vem o govemo e termina com os
dito <pe Df$la Casa, muitas vez=. DÓS., que somos maiorla naS vO- · pai1idos, cria!ldo em seguida dois partidos: MDB e ARENA. Ficataçõcs, ptSS'!DOS pua o Congresso e a Nação a ser a maioria mi- mos iun tempo eoorme s6 com MDB e ARENA. NO iD!cio, o
DO<izlda. Aaedilo que essa dignid•c!e precisamos restabelec<r, MDB era contra Ogovêmó. e a ARENA a favor; a rigor. nem era
pma ú= com que a Naçllo eDieDda que este llio é o momento de isso, poitjlle, para fuDdar o MDB, o Castelo Brm::o teve que pegar
cooptar. O que o Governo precisa implmtar as refotmas. E 'D6s es-· um General
e dizlerpma ele ir pom lado de lá, caso ODD·
tamos aqui pua dar a snstentaçin. Temos também o ~tó pelo trário Jlàó se ~ os sete senadores necessários pam formar um
que ~ pemDie a Nação. SO!lOI!or Iris Rezende, 'os partido po~tico. O MDB lovcu um tempo ...,...,. E V. Ex' sabe
cumprimentos a V. Ex' pelo grande prommcimn""'" ,'/!}e faz Da que, m<>dlistia à parte,'* do MD~ do Rio Gnmde clb Sul livemos
tarde de hoje.
·
·
· ·
· um papel muito importall'tt. Com toda siDceridade eu tecooheço
O SR..IRJS REZENDE- SO!IIIdorCasildoMa!dalw. Hm- isso. E D6s fizemos uma tesistblcia ao Rio GmDdc ciO Sul; traçara-mo muilo o aparte de V. Ex', priJJcipalmoDta por coohOc:b-10 e mos idéias naquele Estado. Cena vez, o Pteside!lw da República, •
vê-lo sempre integrado :oos 'grandes chamamefitos, nas gcmdes FemaDdo Henrique Cardoso. Dilo podia, Dilo tinha oade falar em
caDsas em dofesa·deste País. Muilo obrigado. .
SãO Paulo. Foi falar lá, ao t.:fi)B do Rio~ do Sul. na AssemO Sr. Pedro Simon -PemJito.me V. Ex' um aparte?
biSa Legislaliva. uma das vezes =cada por tropas do Ex6mto.
O SR..IRJS REZENDE- Pois Dão, Se!llldor Pedro Simon.
Mas n6s debatemos, c!js.=utjnt<x, levantamos ..... C01lSidcndas
O Sr. Pedro Simoa - A J'mpteDsa ~e estávamos es- malucas no início. Falávamos em anistia, em~ em teses
peraado o pro!llliiCÍ&Dl< do V. Ex' hoF., Quem felicitar V. Ex', que aos prucos passatam a ser rovidas9 foram se o:msolidando e
a Casa. e o DOSSO Partido pelo significado do seu prollUIICiameDto. tomando <:onta do MDB nacioDal. Com isso, de <q>eDte, o MDB
Em meu nome, em nome do SO!lOI!or José Fogaça, em oome do era um gnmc!e partido; a ARENA passou de maior partido do ociRio Grande, agmdccemos as geDiis ref~ que V. Ex' faz à de!lta, quando tinha. o nosso querido senador por Minas G<tais
secção do Rio Grande do Sul. Eu poderia. 00111 umita ttanqíiilida,. como seu pmside!lte, Senador Ftmce!ino Pereila, a um paitido de
de, fa:t.e< um gmnde elogio a V. Ex' e ao nosso Partido lá em menor expressão. A ARENA fi>i penleDdo substincia até que hooGoiás. V. Ex''é um sfmbolo de luta e do =isl&lcia. Foi Presideme v....., por bem extinguir a ARENA a.o MDB. Naquele IDODieDto,
da qm.m. PresidcDle da Assemb!Sa, e govemade< por W4s ve- protestei da tribma do CODgtesso NacioDal em 1101110 do MríB, fiz
zes. E o único Desta Casa que foi vitorioso P"""""'"'taQlOIIII!. Ga- o ~!timo CÜSCU!:oo do nosso Partido, o disauso do sétimo dia. NaDhou em 82, elegeD o govemado< que pt<tendeu em 86, gaDhou quela opommidade, <ti= que se estava comdendo um
porem 90eelegeu o goverDBdorem 1994. V.Ex'foi cassadopeloar- que a hora de exlillguir os partidos em quaado fosse c:orivocada a
bl!rio, parque, à época, na Ptefeitum de Goiinia, represemava uma constituinte. Na bom de convocar a. Constituiçio dever-se-ia. fazer
das grandes !idctanças que o DOSSO Pattido, o PMDB, teVe ao loD- uma eleiçilo entze ARENA e MDB- Crovocada a CODStituill1e, dego da Hist6ria. V. Ex' soti:eu a cassaçio e a aceitou; readquiriu os veriam ser extiDtos DO pcimeiro dia os partidos polítlcos, fizendodireitos polilicos e vohoo. aa crista da lidetaDça, à posição que V. se a uova conslitDiçilo e, a pa.'tir dela, aiar-se-iam, Dllll1 pmzo de
Ex" representa. O seu disauso 6 DlllÍID importaDte. Temos que eD- seis meses a partir da DOVa OODSti~, os partidos pollticos. isso
tendero seu disauso não pelo que V. Ex' diz, mas pelo que V. Ex' não acontec<u,lam:Dtavelmenle. Fonm criados eDiilo o PMDB, o
quer que reDitamos. V. Exa. está-se dirigi!ldo ao PMDB, dilieDdo: PDT. PT, o PSDB e mais outros taDlOs pollidos, fOIIDII!Ido esse !eEm miolia· vida do militante po!ílioo e de
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que de trinta partidos que hoje vemos. E nesse leque todos estão
viv<;ndo crises, à exceção do PFL do Dr. Ant&io Carlos Magalhães- E um' partido' querespe~o. porque tem estrulUla de poder e está
no podeL o próprio PSDB do l'Iesidente da Repiblica está em crise. ASara vemos aí' o FPR com o PTB e mais o PP reunindo-se. E
qual vai ser a legenda? A crise partidária é dif'Jcil. Quero dizer que
ent~ 9 ~~-Na verdàde. V. E?ta chama a atenção neste,
momento pna defiDir '? papel db PMDB; <~\ama a atellÇiio do Pedro Simon, do José Fogaça, do Senador Jader Barbalho, do l'Iesidé!lle José 'Saniey pna a nossa respollSilbilidade neste lllOIIMmlO.
Como V. Ex" disse, não é o brilhantismo pessoal, não é uma maioria .ocasio!làl; não é uma solução que sigllifique uma vit6tia pessoal' de grupo. É hora de teittaimos umgnmde entendimento. Realmente, iSso é impOrtantO. A "'mativa ·de V. Ex" é da maior importância:; .esse esforço é o mín.i,mQ que podemos fazer. Não sei se vai
~ver~ Itã9, ~ onde.e.stam.os c:a:minbando, o que v~ aconteY. Êo<" ~· '!Utoriclade para fazê-lo, polqUe não pmleu uma
eleiçlio no seu &lado. Sàímds de uma eieição, é vetdade, onde so- .
mO$ inàioria na Câinaiâ, riri Senado; temos IlOYe Gpvemadcres~
mas.. de certa forma, dizenÍ de nós o que dizfamos na época da
.AREl'AA., que era 1,Dll Partido que estava viiando um Partido zegional. P~ as eleições em São Paulo, em Minas Gerais, 110 Rio
de Janeiró, em Pmiambucô,lio Par.má, no Ceará, enfim, DOS grandeS EStados, ãexceçãndoE'stadoâeV.Ex",do Rio Gmnde Sul.
Tet:Dlinallios tendo uma, sit~Jilção diticil. Temos que meditar, debater e .t<;Dtar ~ ~h}.ção qu~ busque o diálogo e o en~to.·
As Coisas que 3CODleCet3.IIi são passadO: Por· exemplo. divetgi. do
Sr. Quércia. Achei' que ele 'nãó era 'o candidato, que não tinha
chaD.ce de ganhar. Isso não signifJ.Ca que eu Dão respeite o Sr.
Quércia. Se é para ele ser c ~te do Partido em São Paulo. tuçlo ~: N:"aq tenho autoridade para interferi:r; em uma situação como aquela temos de meditar."Dizia o Presidente José Samey
- não posso esqu:ecer-mé -?
Profunda razão e ~ DaS
vésperas da conveDÇão~ que não conse~ entender porque o Partido não reunia a' sua L~ça ~ disaltir os números que estavam nas pesquísas, de prime4o e segundo tmno. O Partido não se
reuniu, não discutiu, nem analisou. O que arontecro? Fomos pam
a ocasionalidade, c o resultado foi o previsíveL Em s6 perguntar
ao Presidente Samey? que S. Ex• mosttava a previsibilidade dos
números ~uma centena de.-~ da época. as mais variadas.
Mas isso é passado,- Este é o 'sigoiíu:ado que apn.endo do proonnciamento de V. Ex-: olhando para frent.e. teinos Çle nos dar as mios
e saber que niuguém tem autôrida.de para atirar a primeira ~
nioguém é o deno da verdade, nioguém sozinho é grande coisa.
Um pronunciamento comO o.~ V. Ex•llOi d:Jama. a atenção para
sentannos à. mesa, sem vetos ou sem determinação da obrigaloriedade, a fim de buscarmos o que é melhor para o Partido e pam o
BrasiL V. Ex" mais uma vez presta um grande, seiViço a este Congresso e ao IlOSSO Partido, mostra o seu gabamo. &sa é a biogrnf10
de V. Ex.-: o homem do entendimento. do diálogo, da discussão; o
homem do chamamento, que não· se impõe.. Talvez, por isso, o seu
Estado. que o·cooheoe tão bem. tenha-lhe feito justiça ao longo da
História por tanto tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A l'Iesidência comn-

cer.:

com

nica ao Plenário que a sessão extraordinária. anterionnente convocada pna às 18h30min. de hoje, deixar.i de ser realizada.
Continua com a palavra o Sr. Jris Rezende.
O SR. miS REZENDE - Agradeço o nobic Senador Pedro
Simon pelo seu homoso aparte, que veio enriquecer - eston certo
disso - meu pronunciamento. Exceto as refetências elogiosas. que
partiram da amizade a minha pessoa, faço minhas as suas palavras.
Sr. l'Iesidente, foi assim que sempre estimulei e me engajei

em m.utirões. É por isso que dese,P encenar este pronunciamento
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exortando todos os btasileiros a se uniiem neste novq mptirão, o
mutitão do fortalecimeilto da vida partidári3. , , . · : , . . . . .
O Sr.Gilberto Mirandà- V.Ex"mepormile um .parte? ·
O SR.IRJS REZENDE- Com !D=.ouço V. Ex" '
.
O Sr. Gilberto Miraada- Eminente Senador Iris Rei.ende,
todo o PMDB, tanto do Senado Federal qlllll1ió-da dmàr.. dos Deputados, espezava o discurso de V. Ex", pO.it~ ~<Í<is filiados
do PMDB que, hoje, leram em todos os j=ois .que .V.. Ex" faria
um proonnciamento. Quando os aparteantes dizem que é" ó mO-·
men1o de pnar pna pensar, é uma realidade, sem dúvida à!goma,.

O Nobre Senador conheoe como-ninguém ~ F:~ll•9 P.MDB dos
seis milhões de filiados, dos mais de dois ,mil P!efeitos, d<>s oove.
Govemadores, o PMDB que nas próximas, eleições mimiGipâis estazá xepetindo o feito das eleições. passadas, o.PMDB, DliiÍOr Partido na Cllmara e no. Senade,.tem que pnar-pna pensai já'parru
para pensar. E esse PMDB, ao qual V. Ex" está. Unido no ll;lhalho
de fortalecer e de lhe dar oovas bandeir.ls; :ia~ ll'là! é.a solução. A
solução é que em momentos ~~i$ .temQs. qQe, UllÍt' o PaJ:tido. temos que nos agregar, que nos }.u;!.tar e discutir? mas~~
mos em penler um íiliado do Partido, mencs ainda um ,Vereador,.

um Deputado, um Senador oo um GovemadOr ·de:~.. É nas
trinchem d<> J?artido que devemÇ>S discutir, '!lle ilevomos. lavar
nossas roupas. E denlro das lrill<:bei1as do Partido que devemos fa-·
lar solxe os problemas do PMDB.e ohegar. a uma conclusão do futuro, porque o futuro é gru>de pna o. PMDB. O PMDB, maiór
Partido no Congresso Nacional, tem candidatoS já declaiadoS.' ím,

ta-se de dois candidatos que lêmbist6ria oo,Pt,IÍ>B. E: I!Ó'- que
apoiamos Jador Barl>alho, oomo V:- Ex", que pu.ticipa, qu~ colabo,;a. que ajuda e que faz parte desse time que quer ver o PMDB UDido e vencendo as eleições...
: ·. .
. O SR.IRJS REZENDE 'E é com mu~ honra que 0 faço•
. O Sr. Gilberto Miranda- •• sabemos '!lle J'!der Baibalho é.
autêntico desde o primeiro m~to de MDB, Naqueles mcm.en-.
tos difíceis da Revolução. naqueles momen10s em. que se·esperava
caSsação 'todos os dias, Jador Barl>alho estava lá 110 plenário, lutando e olhando pna fma da janela- como disse Casildo Maldaner - ,
azrisoando o pescoço. ~ ·~ também os moderados, lader não fazia essa f',gura. O PMDB precisa colaborar, oomo está
Colaborando com o Sr. l'Iesidente do Senade, com.o Presidente da
RepúbJ.ic:i apoiando o povo brasileiro nas reformas. vo~ em ...
massa. como faz. V~ Ex• no trabalho com todo~ ~ Senadpres da
Casa. Sabemos o caminho•.A vida partidária, neste instante, é das
mais ricas. Quando os partidos conversam. quaodo os partidos
acham pal'toS em comum e se unem, quando os partidos se fundem, s6 o Pafs ganha. Efetivamente, oom esses blocos se transformando IlUm só partido, este País terá dois, tres, quatro gru>de partidos que fortalecetiio o Govemo, que participario das discussões
do Govemo e que darão ao Governo um rumo e não simplesmente
o 11sim" nas votações. V. Ex• que pensa assim, que dá o seu dia-adia a este Partido, bem colocoo: partido que tem membros como o
Presidente do Congresso José Samey, como Jris Rezende, Jader
Barbalho, Pedro Simon, José Fogaça, Ant&io Britto, Garibaldi
Alves F!lho, Wilson Martins, Mão Santa, Valdir Raupp, Gersoo
Camala e todos os membros, é impossivel acabar. Exte Partid<> não
acaba assim. Nas ptóximas eleições pam prefeito, o Pafs vexá o
que é o PMDB. E nas próximas eleições pam Presidente da República e pam Govemador, temos em DOSSOS quadros figuras eminentes pna ganhar em 15 Estados da Federação, segundo levantamentos f~os. O PMDB é um Partido que s6 tende a crescer. V.
Ex• está de paxa.béns. V. Exa é um dos mel;horcs quadros deste Partido, é um ganhador, e Deos sempre o iluminm:t. V. Ex", com a fé
que tem, evangélioo que é, sabe que o futuro deste Pafs é gxande,
mas com partidos grandes como o nosso PMDB. que vem desde

424

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1995

aquelas !ntas e está renovando suas bandeims. V. Ex' está de pai&- bmsiJe;ro <deu-lhe o maior núlliOl"O de governadores por partido.
béllspeloreuospecto,.pelahistóriaque apres<ntru. Tenho a =to- bem como a maicd!ancada- como se referiu V. Ex"- no CanzadequeV.Ex'ajucjaráDOfortalecimentocrescemedestePartidO grosso Nacioaal. seja na Câmara, seja no Senado da República.
e na eleição de Jader Bm:balho pom Presidente.
Foi por isso. companheiro !ris Re"'nde, que, atendendo a apelos
O SR.. JR1S REZENDE- Obrigado, Senador Gilberto Mi· de valorosos companheiros, enne os quais V. Ex", tenho o meu
randa. O aparte de V. Ex" vem I<:forçar·o nosso pensamento, a nome posto na· próxima, convenção nacional, denlro da linha dO
nossa posição e sobmudo o nosso interesse no fortalecimemo dO . <tiscwso. de V. Ex'. Muito obrigado pela refetência bondosa que
PMDB,·dos partidos politicos que iol<:gram a polltica nacioaal. no fez a este velho companheiro, que tem imensa •dmicÇiopor V. Ex'.
senlido de encaminb'lmi<JO, t<almente, este País l posição com a ·
O SR.. IRlS REZENDE - Muilo obrigado, Senador Jader·
qual todos sonhamos. MWto obrigado.
Batbalbo. O aparte de V. Ex' me sensibiliza muilo. O valor dO
O Sr. Jacler Barbalho- V. Ex' mopennite um aparte? . .
ilus1<e companheiro é decantado pelo Pais afom - e nio é de bcje.
O SR.. JRlS REZENDE- Com muita bcma, ouço V. Ex', V. Ex" tem umnaminbada longa nesse Partido, nas lutas pelareSenador Jader l!aibalho. .
cooquista das libettlades, da democracia. V. Ex' tem enobtecido o
O Sr. Jader Barbalho- Mcu·caro companheiro !ris Rezen·.. PMDB. Justamente pelo
que tem o Partido ao trade,. desejo, em primeiro lugar, dú:er que wbsctevo o promtDCia- balho, ao cmnpatamento, às qnaJid•des de V. Ex•, hoje ocupa
memo de V. Ex'. E o faço porque, como o nobre .Senador e tantos essa posição tão impottante de Llder da nossa Bancada nesta Caaa
outros bravos companheiros dO Rio Gtm:le do Sul ao Acre, Iam- e com tanto brilhantismo ·vem desempenhando a sua tarefa. Fico
bém !ntamos pela redem,ocratizaçio deste Pais. Rec:orc!o-me bem: . feliz pelo aparte de V. Ex" e dos demais Senadoft:s, ao obsetvar
f0<3lli em Goiânia e em BClém as duas p<imeii2s cimeentrações que todos ,.:!mente enoontiam·se preooupa&s -como eu - com o
pelas eleições diretas da nossa Nsçio, os dois primeiros oonúcios destino polltico deste Pais, .com a consolidação da demOCiacia,
de Tanaedo Neves para a Presidência da Repúb!iea. Na q,oc., o cano futuro de DCSso povo.
·
·
Govemadoc de Goiás..,. V, Ex" e o do Panl, este companheiro
Num Pais tãorioo e de tantas potencialidades, de gente inteque 11!• aparteia 110ste momen10. Somos oompanheiros de longa· ligente e de povo tnú>alhador, vivemos ainda instantes de angústia,
viagem, participantes .e testemunhas dessa caminhada d<T PMDB, sentindo que a fome campeia, atropela lares e mais lares pais afora
ontem na Oposição CO!IIr.l o aibítiio, depois, min momenta de ma · e não há outro caminho para banir a fome e a miséria <!esta Nação,
felicidade, estabelecendo a ponte dO ad>itrio para a redemocratiza· para estabelecer rupeito ~ crialnra humana, para fazer com que.,
ção dO Pais, sem passarmos, como·aoonteoett·em alguns paises, a!- dos CUIDpiaiil com seus deveres para com a sna Pátria. Tudo Í5s!>
gumas sociedade, por ttaumas, violências no prooesso N6s partici-· tem que partir do mundo, dO meio político.
'
pamos; eu, o Sena<hr· Iris e tJmtos outroo valorosos companheiros· ~
Pensando assim, preocllJ>'UII"'IlOS com os partidos polltices;
citados por V. Ex' e seus aparteantes. Também tivemos a.bcma. e potqUe, n:afinno nesta Casa, sem partidOs fortes, oonsolidados,
o privilégio de participar, juntos, do Govemo que seclimemoo.are. . sem a participação efetiva do povo nesses partidos, jamais encon- .
democratização no BtasiJ, que era presidido pelo Senador·< hqje . · traremos o caminho perseguido por todos. A preooupaçio alUai·
Presidente do Congresso Nacional, José Samey. Portanto, Senador mente Dão é a de aliciar quem quer que seja, não é a de enftaqueIris R.,,,., entendo e subescrevo seu pronuliCiameuto; potqUe · cer essa ou aquell sigla panidátia, mas é fuzer com que o povo se
acho que o PMDB Dão pode viver, apesar de hO!IIOSO, apenas ·das · sensibilize. e participe efetivamente da vida partidária deste Pais,
!embr.mças do passado. Temos que se:r COillealpodneos dos an· seja dó PMDB, PFL, PPR, PC do B, seja de qualquer partido, mas
seios da sociedade.brasileim, que estão a exigir um País que deve que participe efetivamen~; pois é na política que se colocam à
cootinwlr crescendo, mas oom justiça social;· distribDinllo renda mesa os problemas que serão diutumamente discutidos.
em favor dos mais polxes, porque este é o gr.mde dwna naciooal.
Acredito nesta Casa, Scmdito no· mundo politico. E é por
Esta é uma das bandeiras qu~ V. IX levanta. "'!"' a qual oomun- acreditar no mundo polltico deste Pais que venho nesta h oca, hu- gamos, esta bandeira de estarmos ao lado das maiorias. O PMDB, mildemente, procumr sacudir de maneira prioritária aqueles que
que não elegeu ó Presidente da República nas últimas eleições. . eooosco vêm movidos pelo .ideal, pelo senúmento patriótioo, pelo
não tem faltado oom o BiliSil, quando entende que aquilo que o amo< à pessoa humana, ao seu semelhante, enfim, sensibilizar toGoverno propõe é da oonveniéucia do povo bplsileiro. N"'ao somos · dos os nossos companheiros de Norte a Sul, de Leste a Oeste, para
convenientes com o Govemo? somos coo.venientes com os i.nteres-- a reflexão tão bem expressa pelo Senador Pedro Simon. a fim de
ses do povo brasileiro. N"ao demos apoio incondiciooalao Gover- que os desencontros e os manhões de hoje ftquem bem longe de
no. incondicionais s6 devtm.os ser com a sociedade brasileira. Por n6s e que se tome patente em nossos corações e em nossas preocuisso, canpanheiro !ris Re:z.ende, x.pito, subscrevo o pronuncia- paçiies o intei<:sso de servir melhoc, a:m mais petfcição e cem maior
monto de V. Ex". Também me preocupa essa dança partidúia, a legitimidade,opovoquetemdepositadoasuacoufiançanoPMDB.
infidelidade partidária. Preocupa-me essa história de assédio, que
Muito obrigado. Ela o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
me pareoe iDadequada para os hOmens públicos deste Pais, Ati o (Palmas.)
tmno assédin -não me pareoe que f= bem no dicionário polítioo,
A SRA. MARINA SILVA • Sr. Presidente, peço a palavra
podo ficar em outro tipo de dicionário, mas não no diciooário poH- pela Lider.mça do PT.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Darei a palavta a V.
tico. No meu caso, não levo e não tenho- se tenho que usar a expressão -,nenhum assédio, nem tenho dúvids Denhums em relaçio Ex' em seguida.
ao futuro do nosso Partido. E é por não ter IIOnhuma ·dúvida que,
A Mesa não podo, de maneira alguma. dialogar com o Piecano V. Ex", não ~ a colaboração e a participação de ne- nãrio ou apartear o orada:, mas, se podes:ie, concordaria, oom
nhum companheírO, nem os de ontem, que, cano eu, V. Ex" e tan- grande entusiasmo, com as palavtaS dO Senador !ris Rezende.
tos outros, fomm fundada:es deste Partido no velho MDB, em
Com a palavm a Senadora Marina Silva.
!966, nem alguns mais jovens, talvez com mais talento até, hqje·
A SRA. MARINA SILVA {PI'-AC. Como Líder. Sem reengajados na nossa luta. N"ao desejamos que ninguém deixe o Par- visão da ondora.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, gostaria
tidO. Muito pelo cootrário, esse Partido não tem dono. O mtexo de começar esta fala citando uma fmse de um deputado estadual
disso é que, apesar de ter penlido a eleição presidencial. o povo do PT pelo Rio Grande do Sul, Marcos Rolim, quaudo foz um dis-
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cmso em homenagem à memória dos desaparecidos politicos: "Seria chover no molhado se o molhado não fosse sangue"•.
Com certeza, ao falar do massacre de Rond&ia, da chacina
cometida que ceifou II vidas, caberia esta frase. Falar de violência
no campo. de assassinato de trabalhadores nu:ais. de conflito envolvendo polícia, estado e trabalhad.or'es seria chover no molhado
se o molhado não fosse sangue, e se o sangue de!ramado não fosse.
o de 11 pessoas, entre elas nove tra.baJhadores com duaS criallças e·
dois policiais, sendo um soldado e um oficiaL
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senackres, ontem. em meio a informações prelimillares, recebemos a nolicia de uma dlacina ocor· .
rida no Estado de Roudônia. Jnicia!mente, divulgou-se a morte de
15 pessoas. Posteriormente, 16. Tive:mo.s notícia ~ de que seriam
40 pessoas. Os dados que obtive junto à Central Unica dos Traha·

Ihadores. jmtamente com uma nota quê :recebi do Partido dos Tra:.
balhadores, dão conta de que realmente foram mortas .!!.pessoas:.·
9 trabalhadores com duas crianças e 2 policiais.· ·
Esse conflito ocomu num dos municipios de Rondônia,.
mais precisamente no:m"ni<ifpio de Corumbiara, ao Sl!l do Estado,
envolvendo um conflito com tiabalbadores sem-terra na Fazenda
Santa Eliana. Esse conflito já vem, digamos assim, de um processo
de negociação que se havia iniciado, onde· um grupo de Par!amentaxes, juntamente com autoridades ligadas ao Govemo, estava tentaJ:ido 'negociar uma saida. No entanto, obtivetam uma liminar pol"
parte do jaiz, que deu uma ordem de despejo. Gmças a ela, a polícia. ao ocupar aquela localidade, fez com que provocasse· uma
dlacina dessa propo!Ção.
·
·
Na madrugada do último dia 9 COIIl<ÇII1'liDl priJj:lciro a atimr
bombas de gás lacrimogêneo e, em seguida, começou um tiroteio.
A notícia é de que teria havido uma provocação por parte
do movimento. No entanto, o que se pode tirar como lição de uma
chacina como essa é qne os policiais precisam estar preparados
para o enfrentamento de situações semelhantes.

Quero registrar aqui que fiZ um levantamento junto ao Mo-

vimento dos &em-Tem~, a Central ÚDica dos Trabalhadores, Co-

missão Pastoial da Tem.~ segundo eles. esse movimento não estava organizado por um movimento dos sem-tem.
O Sr. RomeroJucá- V. Ex.• me permite um aparte?
A SRA. MARINA SR.VA- Ouço V. Ex• com muito prazer.
O s~. Romero Jucá - Nobre Senadora, eu gostaria de ,..
gislr.!r a importância do prominciainÕnto de V. a• e somar minha
voz à de V. Ex•, que é uma Senadom da R~ Norte, Região da
qual sou oriundo também, para dizer que coosideramos absurdo o
que ocoaeu em Rondônia. Sem dúvida alguma. se formos analisar
o processo. ele começa com a. arbitrarieda~ desde o momento em
que foi dada a decisão paxa retirar? sem mais nem menos? aquela
comuDidade de trabalhadores que estava ocupando aquela tena.
Sem dúvida, é importante que o Congresso Naciooal se manifeste.
Temos a notícia de que a Qwnissão de Direitos Humanos dã. Câmaxa se dirigiu até aquela região, e é importante qlfe também o Senado Federal se ·manifeste, porque não podemos aceitar de modo
nenhum que se conduzam dessa fcmna. os caúlitos de teira no
Brasil Em Rondônia, no Acre, no Estado do Pará, do Senador
Ademir Andtade, enfml, em todos os Estados onde há praticamente o processo de frooteira agrlcola. temos visto trabalhadores da
terra serem :massacrados, e essa disputa fica pcx isso mesmo. Quero solidarizar-me com o pronunciamento de V. Ex•? e pediria à
Mesa que, logo ap6s o seu pronunciamento. pudesse fazer uma
breve comunicação sobre um assunto que trata da mesma questão
que estamos encamÍIIbando, potque consideramos que é funda•.
mental que o País tome uma posição sobre isso.
A SRA. MARINA SU.VA - Agradeço o aparte de V. a•.
Mu~o me conforta saber do desejo de V. Ex• de que esta Casa se
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manifeste oficialmente da mesma foana como a Câmaia dos Deputados já o fez, inclusive enviando para aquele estado a sua Comissão de Direitos Humanos através de seus represeDtalltes..
O Sr. Pedro Simon- V. a• me coneede um aparte, Senadom Marina Silva?
A SRA. MARJNA SU.VA ·Concedo o aparte ao ilustre
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - En,t.endo a i:mportAncia e o significado
do prommciamento de V. &•. E uma pena que epis6dios dessa na.b.li'eZa estejam acontecendo no Govemo do nosso querido amigo
Femando.Henrique Cardoso. Tank> V. a• quamo eu sabemos que
o Scinhor Presi~ da Repu'blica deve estar 'lamentando o que
está ocorrendo. E evidente que não há nenhuma responsabilidade
do Pxesidente da República pelas 'questões qne'estão acootecendo
em RoocJõnia, mas há a responsabilidade do Presidente no sentido
de aproveitar esse lastimável,·dramátiro episódio I""' o seu GoveiDó-se posicionar daqui por diante. Sei que essa situação cl muito
dif'ICiL Fui governador e enfrentei casos chamálicos, em· que, de
um lado; o Poder Judiciário toma decisões sem conhecimento do
assunto, e, de outto ~ a situação se apmsenta. da forma como
disse. V. Ex•. Sofri muito como· Governador? mas. graças a Deus,
no meu ·Governo? a áoica. morte foi a de um soldado da Brigada
Militar. Conseguimos enfrentar a situação aos trancos e bammcos;
comprei;. com dinheiro vivo do Govemo do Estado. 20.CKXJ:Ia para
fazer a "'foona agDixia, para distribuir tenas, com a promessa de
que, posteriormente, o Govemo Federal daria, o que, até,hoje, não
deu ao Rio Gmnde do SUL Uma das plataformas do Presidente
Fernando Henrique é a refOIIIIa ·agrária. Sua Excelência ~m dito

!§so; Há poucos dias, o Presidente. fez questão de fazer uma reu·
nião j:ública do maior brilhantismo, para assinar as desapropriações de tems destinadas i reforma agi3ria. Essa é uma questão realmente importante.. Pelo amor de Deus. IIDm país como o Brasil.,

32· milhões de pessoas passando fome, a questão da terra é
fundamental! Wao-IeSOlver a questão da teml já é dramático, mas
não podemos aceitar que "matem" o Estado de Rondônia. a pretexto de equaciorutr a questão da te11'a. Faço um apelo ao Presidente
da Repoíblica nesse sentido. Sena4ora Marina Silva, seguindo o
exemplo do que foi ferto Por V. Ex• e pelo nobre Senador de Ro~deveremos verificar o· que nós. do Senado Federa4 iremos
COD1

fazer. Penso que a Câmara dos Deputados agiu cooetamente, '
mandando uma representação paza. verificar os fatos. Penso que
talvez, quando a Comissão de Roraima voltar, deverlamos convidar, oo no gabinete do Presidente ru na comissão, I""' que esses
deputados, junto conosco, peçam esclarecimentos para verif'u:ar-

mos o que podemos fazer em cima de fatos concretos. A minha
opinião é que, na. volta dos acontecimentos, uma canissão de senadores e depetados devetia ir ao Presidente da República e con·
versar, dizendo: ''Presidente, o senhor Dão tem nenhuma rulpa nisso, poJo amor de Deus. Sei que o senhor está mais sentido do que
IIÓS. mas o que nós, PxesideDte e Congresso Naciooal, podemos fa.
zer no sentido de que isso não se repita?" Que isso seja. um marco
doloroso, dramático, mas que signitique que não vai acontecer
mais. Minha solidariedade e muito respeito pelo importante prollUilCÍamoD.tO de V. Ex".

O Sr. Ernandes Amorim • Senadora Marina Silva, V. Es•
me concede um aparte.?
A SRA. MARJNA SU.VA - Concedo o aparte ao ilustre
Seaador Emandes Amorim..
O Sr. 'Emandes Amorim· Sr. Pxesidente, SeDadora Marina, hoje damos como lido um discurso onde falamos sobre esse
problema de Rondônia. FDi Senador por Rondônia, tenho feito vários pronunciamentos nesta Casa. chamando a atenção pata esses
problemas fundiários, para essa falta de ablação do Govemo no
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sentido de dar o ~-. de dar as CODdições ao INCRA
de OigaDizar esse sistema limdiário de Rood&ia. E agora 11(16 deparamos com essa mortandade. com essa gDeJD entre perceleiros
sem teaa e a Polícia Militar. Evidentement.e que se pode ver que
houve erro de várias partes: do Govemo federal. quando disse que
está desapropriando para assentar os sem-tena., e na verdade isso
não tem acontecido. Houve exro por parte do Govemador. que deveria ter mais cautela e estudar a melhor maneixa de resolver os
problemas, ao pemlitir a ação brusca da policia. Enw a Polícia
Militar, ao enviar duzentos homens palll tetirar quiDhentos parceleiros. Essa ação deveria ter sido ~ por um levant.ameD.to
de informações que facilitasse o proc<'llimento da Policia. Bem
sabe o,~cJente. Senador Romeu Tuma. que uma guetrilha desse
nível não pode ser oombatida sem infonnações acerc& do material
bélico e da própria situação em que se euoontra o movimento. Erraram. os parceleiros ao invadirem uma átea titulada, documenta·
da. Assistimos a tudo isso sem ter ooudições de reagir. T~
todos esses fatos ao conhecimento dos seuacl<xes e Dada acontece,
providências não são ~ O mesmo ocorre com i:elação a outros problemas que temos na Amaz&ria Estou sempre ckrnmcian.
do o problema relativo aos garimpeiros. Na semana po.ssada, em
Rondônia. hoove um caúlito eniie ~iros e doi1(J6 de ~
ração, quando oito pessoas foram parar no hospital em conseqüencia de'um tircteio envolvendo as partes. O Estado de Rond&:ia. DO
momento; está sem a segurança devida e por isso merece que seja
olhado com muito cariDho pelo Ptesidente da Repóblica. A visita
dos parlamentares à Rondônia é muito imporumte para que possam sentir de perto a vulnembilidade em que se encontram as pessoas naquele Estado. Esperamos que, a poiiir desse episódio, não
venham mais a ocorrer tJmlaS mortes por causa de um pedaço de
terra.

Vej:) as demarcações indi:genas acontecendo sem

l.imi~

a

bel·Jlil!Zl'r· Demarcam milhões e milhões de hedlll'es, como é o
caso do meu ntunícípio, em que dois milhões de hedaros foram
eDlregues a 100 índios. o que provocou um embate sangrento da
po!'llação de Rondênia. Uns dizem que são 11 mortos, os jamais
dizem que são 36. E está aí o prepízo. Esperamos que isso seja
contido e teSOlvido. Mnito obrigado pelo aparte.
A SRA. MARINASll.VA- Agmdeço a V. Ex•.,
Continuo o meu proo.unciamento, Sr. Prcsideme. dizendo
que vejo com muito bom grado a proposta que foi feita pelos Sn;.
Senadores que me apartearani e a "idéia do Senailor Pedro Simcn
de. ao chegarem os Parlamentares da Com!ssio de Direitos Humanos da Câmaia dos Deputados, uoinno-110$ àquel& Comissão no
sentido de mostrumos ao SenhOr Ptesidente da Ropóblica mais
essa mancha de sangue em territério brasil~. que não dá abrigo
coneto aos ftlhos desta Pátria.
A fazenda Santa Elina em de propriedade do Sr. Hélio Pereira de Mozais, uma pessoa que tem poder muito grande na região

e que, inclusive, segundo deDúncias, procura a todo momento influenciar a ação da policia:' Tanto que os seus jagunços estavam
andando em meio aos policiais ckvidamenle armados. Eles dizem
que houve mn"revide por parte dos lr.lbalhadom:, mas talvez tivesse havido uma provocação dos próprioa jagunços da fazenda com
a iD.tenção de criar um conflito..
São fatos que precisam ser investigados pela Justiça. É cel'to que uma atitude irresponsável de um piz de uma pequena cidade pode levar a esse tipo de aoontecimento, ao seja. a CODCeSSão
de uma liminar favor.lve~ uma ordem de despejo, po1l1 tirar mais
de SOO famílias acampadas. Num clima bastante acim!do entre os
tiabalhadoies e os policiais. é claro que se poderia JXeVer que isso'
viria acontecer.
Gostaria de chamar a atenção palll as atimdes do Poder Judiciário em várioo cantos deste País, que não se preocupa em prati-
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car a jlstiça.. IDDito pelo contrário, DO afã de servir a determinados
interesses, de ser mais real do que o rei. acaba. realmente,. provocando injustiças izrepaiáveis, porque não tetemos como recupernr
a vida dos nove tmbalbadores e dos ~Jiciais que morreram
ou mparar essa perda aos seus familiares.
Quero concluir o meu prommciamento dizendo que há uma
com1ssão no local, pata onde se está dirigindo o companbeiro Luiz
Inácio Lula da Silva. Desde ontem. estamos pensando em um
meio de chegar até o ntunícípio, que fica distante de Rondônia.
Confom:te informações recebidas, não haveria como usar um carro. apenas mn avião. Estou tentando ir até o lllllllicipio de Roodêoia.
No entailto, o que quero desta Casa é essa solidariedade
manífestada pelos SIS. Senadon:s no sentido de que não se faça

uma ''idcologização" desse evento, que nada edifl.Ca..
Com certeza. o Governo do Senhor Fernando Henrique
Caidoso tem uma responsabilidade muito grande no que se tefere
a uma políli<:a de tedemocratizaçio da tetra. ao assentamento, que
foi um ooinpmmisso da sua c:unpanha eleitor.tl. E. em fimçiio das
tímidas atitudes tomadas para cumprir este oompromisso assumido~ talvez estejam ocorrendo esse fatos, que s6 fazem entristecer a
hist6ria do ll(J6so País.
,
O Sr. Ademlr Andrade- Peanite V. Ex"um aparte? ,
O SR. PRESIDENTE {Rom<U Tuma. Fazendo soar as
campainhas.)- PC<'doe-me, nobre Senadora, mas o tempo de V.
Ex• já está esgotado. Extamos respeitando o seu promlllciameoto
pela impodâllcia e pela maneira comovida oom que v. Ex' vÕql
relatando os fatos. Mas o tempo de V. Ex' já está ulttapassado,l)á
outros inscritos e o perlodo da sessão está quase se esgotando. .
...
Gostaria que V~ Ex• não concedesse o aparte pa:-que a nobre
Senadora pediu a palavm para fazer nma oomnnicação importante
e, pelo Regimento, neste caso, não cabe aparte.
Dessa maneira, solicito a V. Ex• que conclua o seu prommciatuento, e o Senador poderá. como Lídec, usar da palavra.
A SRA.. MARINA SILVA - Peço desculpas ao Senador
Adentir An<hade por não ser passivei cone<der-lhe o aparte. Agmdeço a 'geutileza da Mesa ao pennitir que concluísse meu promlll·
ciam.ento.
~Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Marina Silva, o Sr. ..
José Sarney~ Presitknte, deixa a cakira da presidência,
que é ocupada pef? Sr. Romeu Tuma.

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presw.,;te, peço a palavra
para. uma comunicação inadiável.
O SR. PRFSIDENTE (Romeu Tmna)- Concedo a palavn
ao nome Senador, V. Ex• dispõe) de apenas cinco minutoa.
O SR. ROMERO JUCÁ (l'HrRR. Para uma cammicação
inadiável Sem revisão do Olllda.)- Sr. Ptesidente, SI's e Srs. Senadores. dei .-da. boje, ,;mto à M:sa do Senado Fedeial. a uma proposta de emenda ooostituciooal que instiiDi a justiça agrária no País.
I>epoís dos prommciamentos que aqui fizeiam vários Senadores, entendo ser este o momento adequado palll tentarmos fazer
com que o País tenha uma. Justiça abalizada, estrutw:ada e
condições de julgarrapidamente a questão agrária l:nsileira.
Temos que ter um processo rápido, célete e justo de reforma agrária. Todos dizem que o I!Iasi1 é um País de dimensões
continentais e, po< isso mesmo, tem problemas de dimensões continentais no que diz teSpeito ao tmto da questão agrária. Temos
que produzir alimentos para o nosso povo. Não pOdemos mais ver
falOS como o que aconteceu em Rondônia. um :massacre de trabalhadores po< conta de decisões etrfu!eas, de decisões, muitas vezes, manipuladas po< poderosos, sendo que,' noanalmeJJie, quem
paga a oonta são os pobtes deste País.

em
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Por conta disso eu e.mais 40 Senadores assinamos uma proposta de emenda ccmtitucional Demos entiada nessa proposta
hoje. Esperamos ver esta casa, enfim, o Congresso Nacional, dis-

cutir com seriedade, de uma vez por todas~ instrumentos legais que
pooham fun aos conflitos de teira no Brasil
Gostaria de fazer esse :registro e dizer que, oportimamente?
farei um pronunciamento embasa.do, inclusive demonstrando que
na maioria dos paises que se dizem sérios no mundo já há instrumentos legais que resolvem rapidamente as questees de terra. a
rm que nio se perpeblem as penclências, evobiindo para conflitos
em que morrem 10, 20, 30, 40 pessoas. Ao longo dos anos vamos
SO!Dlliido milhares de pais e mães de família, llabalhadores, que s6
querem, com o suor do seu rosto, tmba1har e produzir neste Pais.
Era esta minha COJl1UD.icaçio, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Presidente, peço a palaO SR. ADEMIR ANDRADE
vm pela onlem.
.
O SR. PRESIDENTE (Romeo Tuma) - Pela O<dem. eon-

-Sr.

cedoapalavmav.. Ex•."

:
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela ardem. Sem
IeVisão do orador) - Sr. Presideote, eu queria apenas dizer à SenadOia Marilla. Silva que ontem fiz aqui a comunicação de uma chacioa também oconida ein São João do Araguaia, no Panl. Foram
aSsassinados três tmbalbadores no dia 6.. No início de julho, foram
assassinados seis IIabalhadores e também m.orreu um policial no
Município de Tucumã.
Acabo de receber uma colllllllicação do Prefeito de Santma
do Araguaia e da sua esposa de que na Fazenda Maná, lá em Santana do Aragwria, sul do Par.\, ocorreu um giaVe oooflito. As afn:mações são as mais deseocoulradas, mas estima-se que há 40 pessoas mortas em Santana. do Araguaia.
Comunica-me ainda o Prefeito e sua senhora que um delegado especial foi encaminhado pelo Secretário de Segurança. Pública, mas que Ilio conseypiu chegar até o local para retirar os
mortes e os f<:ridos que dimm existir. O que demonstra a giaVidade da situação e que. pelo vemos, tende a piorar cada vez mais se
providências não forem tomadas.
Portanto9 são três conflitos graves em D.OSSO Estado, com
mímeros expressivos de mortos? mort:es essas absolutamente desnecessárias.. No caso de São João do Araguaia, essas ma:tes ocorreram apenas pmque o IN'CRA nãO teve recursos para mandar
seus funcionários executarem a vistoria solicitada e acertada em

reunião commn com fazendeiros e posseiros naciuela localidade.
É lamentável que isso esteja ocom:ndo, mas providências
sérias precisam ser tomadas.
-. •
·
Era o que tinha a dimr, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) ; Os Srs. Senadores
Benedita da Silva, Júlio Campos, Pedro Simon, Renan Calheiros,
Edisoo Lobão e Einandes Amorim ellVi.uam discursos à Mesa,
para serem poblicados na fOIDJa do dispoSÍO no art. 203 do Regim.em.o Intemo.
S. Ex's·selilo ateodidos.
A SRA. BENEDITA DA Sll.VA (Pf-RJ.)- Sr. Presidente,
St's e Srs. Senadores, reuniram-se, ontem, em Brasllia, represen1JIIlleS da Ftente Parlamentar Soprapartidária em Defesa do Setor TSxtil, no sentido de debater a giavíssima situação das indústrias têxteis e de confecções, e solicitar medidas wgente-ll'll"nt!ssimas, por parte dos dirigeDtes do Pals, que inteirompam o desastre que se alastra por todo o Pals.
A aflição da co!etividade setorial naciaoal, envolvendo empresários e trabalhadores - estes últimos em número aproximado
de 3 milhões de pessoas; o fechamento de fábricas e demissões
~ças de trabaihadotes, caracterizando quadro de recessão; os

números assustadores de importàções praticadas a partir de diversas irregularidades como: dumpiDg, subfaturamento, subsídios e
salários miseráveis foram alguns dos problemas coloeados pelos
~da indústria têxtil e de c:oofecções, doraote oencomro.
Os números do resultado da crise são os seguintes:
Exportações - 1.5 bilhões de dólares;
Importações - 6 bilhões de dóiares;
Produto - déficit de pagamento do setor de 4 bilhões de dólares.
Diante dessa situação, solicitam a adoção de algumas providências por parte do Govemo Federal, delllie as quais:
I - Eliminação do prazo de financiamento das importaÇões
de produtos têxteis e confecções que ooooom:m em situação privilegiada com o produto nacional. fimmciado a juros elevadíssimos;
2 - Racionalização da tributação e dos juros palll estimular
inves~ eficiência e competitividade, visando elevar capaci_dadede~
.
3 - Criação de uma politica setorial têxtil, capaz de promover o desenvolvimento sustentado do setor.
4 - InStituição de linha de crédito e financiamenlo para investimentos no setor, a juros de mercado intemacional;
5 - Criação de Fundo para viabilizlr as pequenas e micro""'l""'S• buscando redozir a infotmalidade;
6 - Isenção de impostos de importação de equipamentos,
máquinas, materiais e acess6rios, utilizados no processo produtivo.
Em CODtrapartida. o setor compromete-se com as seguintes

medidas:

.

l-Investir IS bilhões de dólares até o ano 2000; '
_
2- Desenvolver progrunas de qualificação de mão-de-obra:
3 - Desenvolver sistema de gestão de qualidade;
4 - Reduzir a idade média do equipamento para 6 anos até o
ano2000.
Esses pootos que foram salientados aqui, estão cootidos na
cm. de Bmsilia: a qual solicito ao Sr. Presideote José Samey,
seja encamillhada para registro nos Anais desta Casa.
Srs. Parlamentares, a abertun comen:ial não deve sigoificar, de modo algum. a .opção pel,o desemprego e pela queda da
prodnção. Mal condozida e desamparada resultará no desaparecimeD1o desta e de muitas oub:ãs atividades produtivas.
Parece-me estarmos na conlr.l-mão da história: eoquanto o·
Brasil a!R o setor para a COilCO<IEncia internacional os paises de
Primeiro Mundo desenvolvçm m=misllK" de proteção às soas indúsàias, allavés de medidas que se dimm enquadtadas no contexto dos llatados intemacionais.
O setor têxtil bmsileiro encontra toda a sorte de ban:ei:ms
canerciais junto aos países importadores. porque aqueles países
preocupam.·se com a manutenção dos níveis de emprego e dos

seus parques têxteis.
S& Presidente, relativamente à simação do Estado do Rio de
Janeiro, a criação de novas pequenas e médias empresas? ou expaosão das já existentes, tem giaOde poteocial de roncretização,
devido à qualidade de recursos hnmanos, da exisiÔ!lcia de oferta
tecnológica, de um setor de inteanedi•ção financeim bem estruturado e de um giaOde mercado consumidor. A região serrana do
Rio de Janeiro possui vocação natnral para a indústria de confecções e vem se desenvolvendo, apesar de toda a crise.
sn e Srs. ~ entendo que a capacidade de crescimento econômico de um País baseia-se na capacidade de atração
de investimentos e não de capital internacional? que investe no
mercado finanoeiro btásileiro devido aos altos juros captados.
Muito ob!igado.
O SR. J(Jf.Io CAMPOS (PFL-Mf.) - Sr. Presidente, St's
e Srs. Senadores, as sugestões parn. uma lei eleitoral pennane:nte e

. 428

ANAIS DO SENADO FEDERAL

modema., ap6s criterioso exame de uma. Comissão de Notáveis. integmda. por= de quarenta jlristas e estudiosos da Cíiacia Pol!tica,já estão sendo examinadas pelo Conyesso Naci.OIIaL
As prcposituras resumem os II3halhos desenvolvidos sob os
auspicies do Tribomal Superi<x Eleitooit - TSE, avalizadas pelo Mim.ao Carlos Vellooo, Presidente daquela Corte, p<etendem, além de
ootza$ providê.ocias, a instjtuição de lei elcitcal de caiá.ter P""'"anente; a dimDmição da quaDiidade das~ poitidhias, hoje e<istentes; o apeáeíçoomeoto da progial!lliÇiio política destinada ao bolário goduito do ridio e da televisão; e a coosolidação, em nível nacional, do processo de infow•tizaçio das eleições.
A esse conjmto de temas, registie-se, a bem da ven!ade,
não têm faltado a dedjcaçio e a criatividade dos S:rs. Congressistas, deaotando a co:nflu&lcia de preocupações e objetivos que em
toda parte imlaDam a <j1laD.Ios propugnam pelo aperi"eiçoammto e
mocfemização das instiblições demoa."áticas, bastando ver as ·nu·

merosas iniciativas que tiaiDitam nesta Casa, assim comO na amara dos Detutado:s. com idênticas fmaJidades.
·
· Efetivamente. a Ref~ Eleitmal e Política. ppr necessária
e oportuDa, me= a nossa integral e fume acolhida- Entende.moo,
também, que a lei deve disciplinar todos os pleitos, ao longo do
teDJpo, desobe<leoendo aqueles i n l - ea.sufsti<:os o que até
aqui têm comandado, m prática, a edição de """"""' apenas relacióD&das a cada uma das eleições que se devem realizar.
Como tem declamdo, com inteim pooc:ed&cia. o Ministro
Pxesidente do TSE, ''uma lei uova pan cada eleição uão preota
bom sexviço". Ptr isso, detmnincu a criação de colegiados técDioos, a um atn"buindo o estudo e propos;,ão da futuia lei eleitoml,
revestida, como se requer, de caracterlslicas de imutabilidade, e a
outros distn"buindo tarefas relacionadas ;, IefOIIIlll!ação do C6digo
Eleitom4 ao financiamento das campanhas e às finalidades que há
pooco registramos.
O CODleúdo fiDal desse trabalho, deverá estar refeiendado
pelos Srs. Deputadoo e Senada:es antes de lt€s de outubro do oorIente auo, pai\\ que ell1re em vigência e venha a de jmlliO reger o
pleito municipal de 1996.
·
A prop6sito, o ProfeSSOl" Gen!ldo Brindeiro, também Cooi:denador da Câmaia Constitucional do Ministério l'líblico Fed=l.
avalia que "o Brasil deverá ingxessar no Século XXI COD1 a :teforma constitucional pleaamente realizada, a fiiil de pennitir o desen-

volvímento econõmico e sociàl e qué o Estado possa efetivamellte
exercer o seu papel de promover a se~ ap;stiça e o bem-es-tar, num regime democtático participativo e estável".
Para assegurar o crescimento c consolidação da deiiiDCI8C:ia
bclsileim, diz ele, ''p=-uos indispensáyel o aperfeiçoamento
dos sistemas eleitoral e partidário". Pois9 pam o aprimai'ameuto da
nossa democzacia, "é preciso evitar a fragmmtàção partidária excessiva e introduzir um sistema de eleições par:a o Legislativo que
estimule o interesse do eleitor na atuação dos seus representantes''.
O sistema propcm:ioDal tem ensejado a OCOI:l'&lcia de disto<ções na aferição da vonllule popular, altos ÍDdices de absenteísmo
nos pleitos pU!ameutares e anomalias iDadmissiveis como as dellOminadas "legendas de aluguel", que tantas aític:as têm acarretado à imagem da instituição legislativa.
Por isso. como lembta. o Professor Geraldo Brindei:ro, "a
conveniência e a viabilidade da adoção de um sistema distrital
misto no Brasil têm sido defendidas por juristas eminenres, como
Josaphat Marinho, Oscar Dias Coo:& e Mlll1oel Gonçalves Ferreira Fllho, e por polltioos da import.ância do Presidente da República. Femando Henrique Cardoso, do V-Presidente Ma= Ma-·
ciel, do Presidente do Congresso Naciooal, Senado!: José Samey e
doptóprio Ministro <!aJustiça, NelsonJobim".
Ecooclui:
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"Nas grandes democt>cias, pm;ideucialista ou
parlamentaristas, como os Estados Unidos da Am&ioa, a
Inglatem> e a França, adora-se o sistema distrital pno. A
Itália adorou-<> ~ente. A A1emanba há muito
JllaiÚm um sistema misto. Os partidos pol!ticos, pot··ro·
tro lado, devem aüxla S<t" valaàxados, estabelec:endo-<;e

a fide1idade pa.rtidãria e vincola.ndo-se a eles os mandatos eletivos, para fo<tale= a democracia nopre-

sentativa".

Assim também entendemos, Sr. Presidente, ao discon'er,
nesta oportunidade, sobre a reforma do o:nlen•rrento político-eleitoral. De modo e;pecial, vale a ênfase, quanto a caracterizar de
permanente vigência a legislação especifica, sobre a qual, decerto,
iremos em bm>e delibetar.
Discute-se, além disso, o fim do segundo turno nos pleitos
pan P=idente da República, Govemadores e Prefeitos, devendose, por igual. examinar as propost,as de extinção das coligações
parlidmas nos pleitos proporciolJais, disciplinando, de forma adequada, ao problema da divulgação das pesquisas eleilontis, a tiDl
de possibilitá-la apenas """ sessenta dias antecedentes da eleição.
Leis casulslicas, sabid.amei!te, favol-ecem a coaupção. Ne
e!l!anto, apenas no perlodo entre 1965 e 1994 editatam-se quinze
leis elei1al1lis ·uma para cada pleito ·,apontando a elevada média
de uma nmma especifiCa para cada biênío. No primeiro ano citado, referlndo-<e à eleição para Gov<:llllldor, a legislaç3o teduziu"os
mandatos de dirigentes de onze ~ de cinco para quatti>
anos, e i:ostimiu a propaganda gratuita.
_·
Em 1966, ocasião das eleiçiles pan Senador, Deputado Foõenl e E<tadual, dispôs-se sobre os pleitos indiiotos para Presidente da República e para Govemadoo:s; sobre a nomeação de
Prefeitos das Capitais. a vinadação de sufrágios para Deputados, a
extinção dos partidos e a aiação da Areoa e do MDB.
TI& 3DilS mais Um:le, no plei1o mmicipal, o Ato Institucicual
no 11 fil<oo as eleiçiles para o mês de novembro, rornprimindo os
III3IIdatos a ele r e f - em Dlio mais de um triénio, venceudo-se em
jaDeiro de 1973.Em 1970,nas e]e;çõespara o Senado, panaeâmam
Fedem! e pan as Assembléias LcgiSJativas, instituiu-se a sublegenda.
a fim de peanitir qoe vários omiidatr"S OOilQXl"GS$(!ll ao mesmo cargo, Além disso, SSDCiooava·se com a perda do mandato o parlamentar que lrocasse de partido, obrigando-o, pelo instituto da fidelidade partidária, a seguir a ori..,.ção emanada de sua sigla.
Ainda ua década di 70, mais precisamente uos anos de
1972. !974, 1976 e 1978, ferindo-se de modo sucessivo os pleitos
pan Prefeito e Vereador; Senado<, Deputados Federais e Esta·
duais, xest:ituiu-s:e o mandato de quatro anos Aedilidade e aos Cllefes Fedemis e Executivos municipais; proibiu-se a propaganda
eleitotal paga uo Iádio e na televisão; pronogou-se, por dois anos,
os mandatos de Pref~itos e Vemadores; criou-se a eleição indireta
pano Senado da República; limi!oo-se a propaganda à divulgação
do cmrlculo e foto do candidato; e mudou-se a representação do
povo na Câm>ra dos Deputados.
Em 1982, 110 pleito pam govemado<, Senador, Deputados
Federais e Estaduais, reiOmamiiHe as eleições climas para os ex&cutivos estadlais; estabeleceu-se a vizrcrrlação do sufnlgio, em todos os nlveis; tomaram-se defesas as coligações partidárias. TI&
anos depois, escolhendo-se os Prefeftoo das Capitais e das est.il>-

cias hiclrnmjty:I3is, adotoo.-sc o veto direto para os Ex.eco.tivos municipais; permitiram-se as coligações e a participação do analfabeto; extinguiu-se a sublegenda e revogou-se a "Lei Fak:ão".
Enoemmdo a década, nas eleições para Governador, Seua·
dor e Deputados Fedetal e Estadual, no ano de 1986, proibiu-se a
divulgação de pesquisas eleitonis até vinte e um dias antes das
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eleições, liberando--se. todavia.. a propaganda em muros e áreas
pertencentes a particulares. Dois anos depois, escolhendo-se Pro-

feitos e Vereadores, pemiliiu-se o voto ao :menor de dezesseis anos
e aos soldados; proibiu-se que candidatos tadialisms apresentassem seus programas no periodo autorizado de propaganda eleiloial
gratuita. Para a escolha do~ da República, em 1989, iDstituiu-se o pleito cüreto, em dois tomos, hõerando-se as pesquisas
e os debates pelos meios de comunicação.
Fma!mente, na primeira metade desta década que fmaliza o
século, tivemos, nas eleições para Govemador, Senador. Deputa-

dos Federal e Estadual no ano de 1990. a decisão de se submeter a
aplicação da Lei das Inelegibilidades aos critérios ditados pelos
Tnl:mlais Regionais Eleitonüs. Em 1992, elegendo-se os Prefeitos
e os Vereadores, estabeleceu-se a realiução de segundo tumo apenas no caso de Municlpios com mais de duzentos mil eleitotes; a
obrigatoriedade de registro das pesquisas eleilomis nos TRE's,
apontando-se o nome do financiador, a metodologia empregada e
o valor da consulta pública. No pleito do ano passado, destinàdo ii
escolha do Presidente da República, Senadores, Govemadores e
Deputados Fedmüs e Estaduais, como se recada. a alteiação de
maior wlto IdaciOllOU-se ii ãutorização para aa contribuições das
pessoas jurídicas às campallhas.
Assim se vê que, éoncluidos os trabalhos ora em andamento
nó TSE, será a hora, SenhO<eS Senadaes, de o Congresso Naci<>Dlll legar ·ao Pals uma legislação eleitmal e partidária de caráter
permanente, fonnaHzada dentro de irretocáveis padtões éticos e
atualizada COD1. o seu tempo.
As leis qoe pretendemos sedo capazes de demonsttar, a
cada pleito que se realize, a intocada. autêntica e legitima opção
dos brasileiros, robustecendo a organização dos partidos e tomando integn!mente repmsentativos os mandatos de seus representantes. em tudo, portanto. enaltecendo a cidadania e o regime
democr.ltico.
Ela o que tínhamos a dizer.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presidente, SI"s
e Srs. Senadores. venho à presença de V. Ex's para cientificá-los
das respostas dadas ao Requerimenlo de Infonnações n• 457, de
1995, de miDha init:iativa. endereça<lo ao ExcelentÍSSimo Senhor
Ministro de Estado da Educação e do Desporto, solicitando informações relacionadas com a política~ o fimciooamento da Fundação de Assistência ao Eirudaute • FAE. 'através do Oficio!MEC/GM/N"071/95,de 13 de julho de !99S.
!) Qual a politica educaciooal da FAE. no oontexto das U<>vas políticas adotadas pelo Govemo?
A politica educacioDlll da FAE viso: a) descentralizar, b)
fommlar políticas, asseguxar o conhecimento técnico, aprimor.ucontroles, garantindo eflciência e eficácia. e não exeaJ~ c) avaliar, de forma ampla, os programas.
Dentro dessas politicas, destacam-se: a) dar seqtlência ao
processo de desoentra1izaçã dlt Merenda Escolar, iniciado em
1993, repassando os recursos fmanceiro$ diretamente aos Municípios; b) descentralizar o Uvro Didático; c) ser instrumento do
MEC pata realizar. de forma descentralizada, políticas de eqUidade e de reconhecimento da rede; d) garantir os princípios da descentralização e da efetiva ~ dos programas;ft1!S$egurar
que o recurso chegue "à ponta da linha", sem despérdício e com
menor custo posslve~ ..
2) Quais
os projetos prioritários da FAE?
São projetas prioritários da F AE: a) aprim(mu- a descemr.ilização da Merenda Escolar, b) descentralizar o Livro Didático, garantindo a melhoria da qualidade e a chegada ao destino, dentro do
prazo previsto; c) integ=-se ao Programa Comunidade Solidária.

são
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3) f:Fe procedimentos estão sendo adotados para descentrali2ação tioS programas educacionais a assísteociais da FAE?
A descenlialização do Programa Nacional de Alimentação
Escolar· PNAE teve inicio no fiDll1 de 1992, através do repasse direlo de recursos às Secretarias Estaduais de Educação, que assumiram sua implementação. Em janeiro de 1993, foi constituído Gf
(Portaria FAE-D44), com fmalidade de apresentar <lii<trizes e estratégias para a implantação da descentralização do Programa. Apresentado em mmço. o resultado foi ap:ovado unanimemente pelos integrantes e pelo MEC. Com a criação do Conselho Naciooal de SeguraDÇa Alimentar.CONSEA e a aprovação do Plano de Combate ii
Fomo e à Miséria, em alxil de 1993, a desoentr.ilizaç da Alimentação Escolar passou a ser considerada prioridade do Governo Fedeial,
sendo uma das melas do MEC inoorporadas ao Plano. Em 1994, a p<>-

lítica de cfescenttalização esteDdeu-~ a tOOos OS mnniápios brasileiros. Com o advento da Lei n• 8.9!3, de !2.06.94, ficou consolidado o
processo de desomtrnlizaç'o do PNAE, com a adesão de 2005 DllJDicípios. A descell1Ializaç do Programa Naciooal do Livro Didático
- PNlD se dará com o repasse de recursos e fl,SSeSsoria técnica iios
Estados, de forma gilldativa.
4) Como a FAE pretende opetacionali2l!r as medidas detenninadas pela SAF paraenxugamenro e extinção de óq]ãos, conio a Fábrica de Cademos do Rio de Janeiro, o lmtituto de Reamos Hmnanos
João Pinheiro. em Minas Getais. e as represerJtações nos Estados?
Está em andamento a transferência, atmvés de cessã.o. provavelmente por via de Convênio. da Fábrica de Cademos pa13. a
Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A Fábrica da
cademos produz meoos de 7% dos cadernos utilizadosjlela FAE,
a um rusto maior que o do men:ado.
·
Quanto ao Instituto de Recursos Humanos João PinheirO,
suas atrib.lições encontiam-se em processo de trans:ferência para a
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, ficando assegurados. ãs partes. todos os direitos e deveres, mediante Convênio.
5) Quais os critérios para seleção e adoção de livros didáticos distribuídos pela F AE?
P:na participar do Programa Naciooal do Livro Didático PNLD, o livro deve atender-às seguintes exigências: a) não ser consumível (exceto o da 1• sériO}; b) ser a<lequado aoensiuo fimdamentale

ao seu progmma; c) o conteúdo das obrns .apresentadas devetá contemplar o CUIJ!culo fuudamental; d) não apresentar aspectos didático- pedagógiooo que oomprometam a qualidade da obrn; e) não combinar,

em um mesmo volume. conteúdos de mais de um WillfXI1leule am:i.·
cular, f) ter qualidade física, ConfocneaABNr.
6) Que providências a FAE pretende adotar para melhoria

da qualidade do livro didático brasileiro?
A FAE,juntamente com o MEC, os Estados e Mnnicípios,
promoverá: a) a divulgação do PNLD: filosofia, objetivos, diretrizes e opetacionalização do Programa. auavés dos meios de comunicação; b) a produqão de fita de vídeo com orientação sobre os
critérios_para escolha do livro didático; c) a capa.citação dos professoo:s dos Estados para a escolha do livro; d) a utilização de
oonsultoria de especialisms em livro didátioo, visando à produção
de trabalhos a serem utilizados. pelos professares. como referência
. ua escolha do livro, bem comoua gestão do Programa; e) compati-

bilização com os novos par.imetros básicos para CUIIiculo nacional
desenvolvido pela Secretaria de Educação Fundamental-SEF
7) Com a descentralização do Programa Nacional do Livro
Didático, de que forma a FAE pretende manter (e aperfeiçoar) a
qualidade do livro didático brasileiro, consideraodo o baixo grau
de conhecimento de parte dos educadores?.
O aperl'eiçoamento e a manutenção da qualidade do livro didático dar-se-ão através das seguintes ações a) o repasse dos conhecimento relativos à concepção e opetacionali7aç do Progr.ana; b)
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PNAE. dar-se.-á aliav és da municipalização da Alimentação :SSCO..
lar, especiíu:amente, pelo Prognuna de Reforço Alimentar, em
fase de planejameuto, tendo como meta repassar= pam cerca de 10 lJlllllicipios de cada UDidade federada, visando ofere=
lllaior cobertum nutticional àquelas áreas identificadas como de
maior carencia. A defiDição de critérios para "'J>>Sli<' dos =m-os
e a seleçiío dos mnnic!pios a setem beneficiados letão a participa8) Como sexá feita a seleção dos li\1!0$ didátiCos, tendo em ção de representantes do Programa Oxnnnjdade Solidária, consivista o projeto de sua melhoria? De que forma se fatá chegar, às der.mdo as localidades com maior concemrnçãó de miséri4, a parescolas? os critérios e diretrizes aprovadOs'?
tir de indicadores de iDdigência escolar. A FAE está, também, conAo ttabalbar de forma interativa com os Estados e Muni.ci- centr.mdo todo o Programa Naciata1 de Transporte Eseolar-PNJ:E
pios, a FAE lhes delega competência, DO que se tefero ao treinae o Programa Nacional de Saúde Es<:olar-PNSE nos lZillDicipios
mento aos profes5011'5 pam a escolha do Livro Didático. bem integrantes do Programa Comunidade Solidária.
·
13) Emetnrevista à imprensa. o Senhor Ministro da Edncacomo à. divulgação de aité:rios e diretrizes. Cabe ao COipO tkn;oo
da F AE a triagem inicial dos livros, com base nas cláusulas CO!IS- çao e do Desporto mencionru a extinção do Progmma Nacional do
tant<s do 0011tta!O com as oditotas t e f - ii qualidade l!sica·e à TillDSp<llle Eseolar, iDstitoldo em 1993. Como a FAE p;<lmde sup:ir
~ São, também, pertinentes os critérios relativos
as necessidades das coomnidades rmais alelldidas pelo Progolma?
ao conteódo, como: a) serem consumíveis somente os livros destiO PNIE foi institnido em 1993 e atend<u, no biênio 93/94,
nados" à !"série; b) ~abrangência cwricular,'c) ser de um a 2.752 municipios, com n:passe de teCUISOS financeiros, visando
único c:ompalente; d) não abrangerem cunículos mnltidisciplina- dotar snas prefeituras de veículos adequados ao TiiiiiSj>Olle Escores. A FAE utiJ.iz:uá os meios de cnnmnicação - vfdeo eíV Escola lar dos alunos malriculados na rede pública de ensino. Em iimçãó
dos recun;os mçamentários hoje .existentes, a FAE priorizaní o
- para atingir a. escola e os professores.
9) E intenç'o da FAE fec:bar os postos de venda de mateiia1 Programa nas tegiões definidas pelo Programa Cornnni<lade Solieséolar nos Estados? Em caso afmnativo, como seri atendida a dária. com vistas a atender aos .n:mniclpios mais pobres, de acordo
população de baixa renda, na aquisiç'o desse material?
como nível de caz&!cia deímido pelo IPEAIIBGE.
O universo de estudantes do eusino fundamental matticula14) Que critérios serão adotados para a fiscaHiação e~
dos na tede oficial conesponde a 30 milhões de estndant<s. Os panhamento do Prognuna Nacional de Alimenlaç'o Eseolar, ten<jo
postos de veuda de material escolar vinham atendendo. anualmen- em vista o repasse de verbas diretamente às escolas? O que jlstifi.te. a 30 mil estndant<s, com 282 postos de venda em 234 dos gJO este repasse de verbas às escolas (~la)?
5.000 municípios. Aplio análise dos dados, concluiu-se que a efiO repasse de mmsos ditetamente às escolas é uma proposcácia dos postos de venda estava C01Dp"ODIOiida, não atingindo a ta ainda em exame. A FAE tem cano meta iniciar, em caráter exgm>de maioria da JlOPI!açao de baixa renda. A F AE decidiu am- perimemaJ. a implementação dessa sislemá1ica em 121 escolas. oo
pliar o Programa Nacional de Material Eseolar-PNME - que aten- presenle excm:lcio. A idéia é reaJi>ar uma experiência piloto e, a
dia ao alunado de I" à 4" séries. num tot.tl de 30 milhões de estn- partir de seu acompanhaT'IV'tlto e avaliação, definir a soa extensão.
dant<s - nele- CODCeDtr.mdo esfOEÇOS e recur.;os orçamentários. O
Está sendo elabor.ldo um Projeto de Avaliação do impacto da desobjetivo é universalizar o fomecimento desse material a todos os centr.ilização da Alimentação Eseolar, com o obje1ivo de verificar
estudant<s da tede pública de ensino fundamental. o que dispensa a eficácia, eficiência e çfetívidadç do Programa, que abiangeJ:á,
a existência de postos de venda.
além do processo operacional adomdo para sua intplantaçãó, os aspectos referentes a: a) pontualidade e continuidade do fomecinten!O) Que programas a FAE pretende eliminar cu transfurir a
to da alimentação escolar; b) revitalização da e<:OD.ODJia mrmjcipd, ...
outros 6rgãm? Porquê motivos?
A FAE não pretende eliminar-nem repassàr a oiurosôrgõos sobretudo nos municipios de pequeno e médio portos; c) adequanetlhum de seus ·programas. mas .sim reesttutu;tá-Ios.. assnmjndo çao dos alimentos aos hábilf>S cullllnlis e alintentates xegionais: d)
compromisso inadiável com as suas efeti.vas realizações, garantin- eqüidade disttil:utíva na merenda escolar. O repasse diteto às esdo que o diDheiro pu'blico seja gasto cem eficácia e eficiência.
colas- chamado &colarizaçao- s6 seri defizúdo, pela FAE. após
11) As ONGs- que, DO ano de 1994,,pàrticiparam no finan.
conclusão da experiência das 121 esoolas e a!""'•ção do Ministro.
ciamento de programas assistenciais da FAE - letão algnma parti15) A FAE considerou , neste processo, a não familiaridade
cipaçao na nova politica da Fundação?
·
das escolas, em relaç'o a questões corno: pronessos licitatórios.
Nãó hcuve participação ímanceira das. ONGs DO PNAE- métodos de pesquisa de meteado, va!OteS nutticionais dos diversos
Progmma Nacional de Alimentação Eseolar. que é atendido, ex- allmeDtos~ pocOOi'!'OeDtos para. prestação de contas e outros eleclusivamenle, COI!) =
do Orçamento da União. Os Progm- mentos indispensáveis ii viabilização do chequo-merenda?
mas do Livro Didático são desenvolvidos) sempre. com o apoio da
Esta questão não foi respondida pelo Ministério da Edncasociedade/comunidade. No início de 1966, a FAE promovet:í o
çao e do Desporto.
''Fomm do Livro Didático'\ quando se debaterá a melhoria de sua
!6) O Progmma Nacional de Salas de Leitma-PNSE - que
qualidade. com reptesentantes dos divenos segmentos envolvidos: objetiva estinBlJar o gosto pela leitura, priacipalmellle junto à poABRALE-Associação Brasileiia dos Autores de Livros Edncaci<>- puJaçao de baixa renda e à comnnidade rumJ, que, em um País de
n.ais; ABRELIVROS-Associação Brasileiia dos Editores de Li- analfabetos e semi-alfal,e!izados, é tão importame - sofmá alguma
vros; Coosultores Nacionais e Internacionais em Livro Didático; refornmlação? Qual?
CONSED-Couselho Nacional dos Seaetários de Educaç2o; Edn~o Programa Nacional-Saias de Leilnra- PNSUBibliotecas
cadotes e técnicos da F AE; entre c•Uros.
Eseolas-BE, que tem como objetivo criar condições para a fOI!IIa12) O quê a FAE pretende desenvolver, em oonjmto oom o
çao do leitor no ensino público de J• grau e que vem, gnula1ivaProjeto Comunidades Solidárias?
ment.e. dotando as:. escolas com acervos de literatura infantil e juA exemplo do que vinha oconendo no Consea, a participa- venil. obras de referencias e periódicos destinados, inclusive, aos
ção da FAE lio Progzama Comunidade Solidária, com respeito ao professores, sofmá mudanças subsJanciais. A ctiação do PNSL e
produção do "Manual pam Tndjcaç'o do LMo Didáti<:o" de resenha pam os Utulos integrn"""' do catálogo; c) l;wca <aJ>taD!e do
<ij•iu• """""' fécoico e operocional do Programa; d) desenvolvimento dessas ações, em coo...'Olância com as providêDcias anrerlocmente descritas pua a adoção da melboda do IMo did>!lico; e) p:ograma P'"""""""' na TVEsoola (Ensino à Distância); f) capocit•ç'o
dopmf=x.
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do Programa Nacional Biblioteca do Professor-PNBP está completando seu ciclo nas escolas do Brasil, concluindo seus uabalhos
doiallle I 995. Pan 1996, ambos fatão parte do Programa Biblioteca da Co!DiliÜdade, atendendo à população em geral, estando, ainda, em estudo pan defmiçãO dos polos e do acervo. As bib!ioteas
terão acervos maiores atingirão um número maior de ahmos e funciODaiio nas escolas, preservando, ass~ as vantagens dos dois
progr.unas.
17) O Programa Nacional Bibliot<cado Profe&SO<-PNBP- ainda em processo de imp~- sofrerá alguma modificaçlio? Qlal?
Os destinatários do PNBP etam, até a presente data, Centros de Capacit.ação de ProfesSOies ou Similares. que visavam sub-.
sidiar, com um acervo básico de aproximadamente 300 títulos,
ações pan a melhoria do peti!l prt>f!SSional do Professor em exercício no ensino fundamental e Escolas de Foonaçã:o para o Magistério, com a proposta de melhoria da qualidade do profiSSional em
formação. Este ciclo está se completando em 1995. O objetivo da
fusão. do PNBP com o PNS!JBE é a implantação do J'rograma Biblioteca da Comnnidáde. em pelos com. caracterlsticas a serem defmidas por especialistas, em cor:tjlnto com o Ministério da Cultura. preservando a qualidade dos progr.unas.
. 18) O Programa de Editaração -criado M mais de 30 anos,
ainda com o FENAME, que possibilitou à população o acesso a
inúmeras .obras de consulta. e pesquisa. como dicionários, atlas etc
-será, finalmente, I<CUperado e ampliado? A proposta da FAE. no
ano de 1994,- de renovação do acervo, em sistema de cooperaçiio
com editoras universitárias,- será mantida e efetivada?

Tendo em vista o atendimento a 30 iD.ilhÕes de crianças em todo o País, a FAE rePensou o Programa de Editoração Gráfic~ estabelecendo, como uma das metas prioritárias, a revisão editorial. Suprir, revisar e adequar os títulos
que constam da linha editorial passou a ser o objetivo primordial da F AE, que está elaborando um anteprojeto de cria- ·
ção do Consçlho Editorial Consultivo. Editar e coeditar obras
em parceria com editoras universitárias está presente noS objetivos da FAE. pois a educação constitui, não apenas um dos direitos fundamentais do homem. mas a sua própria coDSciência.
e consciência se faz na medida em que se amplia o acesso ao
material de ensino-aprendizagem, _de referência. de consulta e
literatura. Buscaremos parcerias na iniciativa privada ou em órgãos governamentais para ampliar o nível de_ abrangência e de
tiragem das obras, visto que o orçamento deixado para o programa é de R$440.005,00.
·
19) A F AE pretende implementar políticas par.l o funciooamento dos CAICs e congêneres? Quais?
Não existe, na FAE. nenhuma política destinada aos
CAICs. Outro 6rgão ·do MEC, Sedespe é quem adminlstta a pclitica dos CAies.
20) O Programa Nacional..de Saúde - que objetiva minimizar os problemas que possam dificultar o aprendizado do estudante nas áreas de odontologia, oftalmologia e saúde em geral - manterá ou ampliará o universo do seu atendimemo?
Quanto ao Programa Nacional de Saúde do Escolar, a FAE
priori:z3rá os municípios selecionados pelo Programa Conmnidade
Solidária, atendendo as escolas attavés do !cit-saúde (escovas e

""'""'dental), da f!uorização de_ caixa d'água e_00tl3$ _açiies <lefl:

ni4as em conjunto com o Ministério da Saúde e não s6 ampliará o

seu horizonte. como passará a ser integral e efetivo, valorizando os
serviços públicos.
Essas, Sr. Presidente, SI's e Srs. Senado=, as infonnações
prestadas, pelo Ministério da Educaçlio e do Desporto, em atenção

431

ao nosso Requerintento. Cientificá-los dessas informações é uma
tarefa que me impus. por entender que são importantes para o
exereicio da competéncia atribuída ao Q;tgresso Nacional, pelo
inciso X do art. 49 da Constituição Federal Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL)- Sr. Presidente, SOe Srs. Senadores, na sessão de hoje tenho a homa de comn~
nicar que a Assessoria Especial de Modernização, criada pelo Ato
n° 8 7 de 1995 da Comissão Direta:a, concluiu a sua primeira etapa
de tnbalho e entregcu à Mesa os projetos defmidos no inciso I do
artigo 5° do citado Ato D.0 S.

Por sugestão do Presidente José Samey, a Comissão Diretora aprovoo a publicação dos referidos doeumentos, a fim de que os
SIS. Senadores, no pPZO de 10 dias, a contar da publicaçlio, pudessem contribuir já na e!abcnaçio das proposições, objetivando
queimar etapas no processo de TTI(Xfemjzação de nossa Casa.

Infonno aos Srs. Senadores que no 25° andar do Anexo I do
Senado está funcionando a Assessoria Especial de Modernização,
para a qual deverão ser encaminhadas as sugestões solicitadas pela
Comissão Diretora.
O programa de modernização lidemdo pelo Presidante do
Senado e do Congresso Nacional, Senador José Sarney, objetiva
preliminannente convencer a todos da necessidade de mudanças
nos processos da instituição (admiuislrativos, legislativos, fiscalizadores e políticos), a fiiil de tomar o Parlamento apto a decidir
com rapidez sobre matérias cada vez mais urgentes, heterogêneas e
altany:nte especiaEzadas, como exige a dinâmica Qos acontecimentos.
Este programa objctiva criar cutros instrumentoS e canais

"de comunicação pan a foonação de uma nova ru!mra administrativa de mudaDça. capitaneados por equipe interdisciplinar apta a
desenvolver uma pen:epção sistêmica, análise cótica. tratamento e
rocuperação da informação a ser posta a serviço do bom desempenho das funções ç, eficiência da missão dos Srs. Senadores e da
Instituição.
Quer tamb6m desenvolver a motivação como o pré-requisito indispensável pano ê.xito de 'N31quer proeesso de mudança or'
ganizacional. A promoção e a realização profissional serão as pedras angulares da modernizaÇão.

A proposta iní implementar um amplo programa de promoção e valorização dos servidores, baseado em estratégias educacio-

nais e se faz necessária pam um efiCaZ manu~o de infOIIDações
gerenciadas a fim de que o Senado Federal possa cumprir bam a
sua missão constitucional, em sintonia com os fatos e os desejos
da sociedade.
O nosso programa deve eliminar disfunções, estrangulamentos na estrutura organizacional e criar sistemas de acompanhamcmo e avaliação ~em.es..
Finalmente, deve definir a estrutura organizacional de Senado Federal, voltada prioritariamente par.1 o atendimento da missão institucionaL

Os projetes apresentados e que estão sendo submetidos aos
Srs. Senadttes são os seguintes:
1 - Projeto fommlando o "gabinete padrão" dos Senadores.
Este projeto transfcmna o gabinete em Unidade de Assessoramento Parlamemar. dando condições pata o efetivo exercício das
fiiiiÇõei fiiiiSLitivil; 1iscioliia00ra. pclltica e paríamentar.
Estabalece uma política de pré-requisitos e exigências de

capacita.ção dos servidores para a lotação no gabine~ ao mesmo
tempo em que cria os mecanismos de treinamento e formação desses funcionários.
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2 - Projeto form•li?Bndn a extiJÍ.ção da represeniaÇio do Senado FedeTal no Rio de Janeiro.
Este projeto será relatado na Comissão Ditetora pelo Senador Ney Suassuna.
3 - Projeto poia a peóeita sjnalinção visual d o - do
Senado Federu.
A Comissão Ditetora aprovou. por medida de ccoo.omia e
tendo cm vista a existência. na Casa.. de se~ capazes. de execu·
taro projeto, que a sinalização seja implemeoblda pela P'ÓJXia fns..
tituição.
4 - Projeto!""' centralização das aquisições de bens e serviços, incluidos o Prodasen e o Cegraf, atta.vés de uma lioica. comissão de licitação. ·
Fomm definidas novas c:omPetAncias, retinndo do Presi- ··
dente da Casa a função de ordenador de despesas.
Cria subcomissões e.'!""'i•lizadas em:

-material de~;
-- obias e serviçOs; e :
- equipamelltos 0 material pem,,.,.,te

5 - Projeto pro1binde doações de bens do Senado.

vÓB~jeto tJ:ansfoi:mando 0

Cedesen em lnstimto Legislati-

Sr. Presidente, St's. e SIS. Senadores, a segunda etapa desse
projeto, que ttata da ~ção' da esttn"""- ailministl:ativa da
Casa. de acotdo com o Ato da Comissão Ditetora, será eutregue à
Consnltoria Extema da Fundação Getúlio Vargas. pam. em 120
dias, apresentar projetas indicados pelo Grupo de RefOJrQa e Mo-

bilização.

Em o que tinha a dizer? Sr. Presidente.
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faltamenlo da cidade e do seu_ serviço de disttibuição de ligua.
Conseguimos a implantaçio na· região de dezenas de escolas. roclamadas pela emergente população tocantina.
E foi assim que me iniciei na política. alçado pelas mãos calejadas e geJWOSaS daqueles biavos conlel:tâneos de Imperattiz, e
àpoiado com entusiasmo por aquelas mulheres. orgulho de nosso
Estado, tão representativas da f~dade da Dlaiailbense!
Em pouco tempo, muito pouco tempo . e bem o sabem todos 05 meus ilustres Pares, especialmente o pteelaro Presidem.e
desta Casa -. lmperalriz conquistru a posição de o maior centro
uxbano do interioc da Amazônia. de onde se imdiavam progresso
e desenvolviÍnento pam uma extensa. área do Maranhão e de Estados vizinhos.
Pois bem. Pasmem os meus ilusttes Colegas: a bela, jovial e
dlnlimica Imperatriz está em crise!
Na perta de entrula da Amazônia, cercada por rique:= naturais. servida pela Estrada de FemrCarajás, a melhor do PaíS; banhada pelo rio Tocantins; cortada no seu coração pela rodovia Be16m-Bras!lia, e aguardando a CODClusão da Fmia Norte-Sul Impetatriz está em crise, de pés e mios atados que atravancam o
seu desenvolvimento!
Os empreendedaes de Imperatriz. como Vossas EXcelências Verificaria no 'Relatório da Situação S6cio-Econômica' que
darei conhecimento !llais adiante, apootam sugestões que h'bexariam a ,;egião do IIavamento a que está sub-ula. E os inslmméatos para isso são simples e modestos, mas inealizáveia sem' o
apoio de uma politica coneta de cr6dito e da vOIIlade politic.- do
poder plblico.
lmpenltriz apenas pede ajuda psn que lá se implante uma
~ aproveitando-se econc:múcamente o seu feao gusa; que se
amplie a sua indúsuia move!eira, usufruindo-se o "'adehame nobre da A.!Dazônia;.e que seja sediada em seu território municipal a

Muito obrigado.
O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA.) - Sr. Presidente, Sx's
e S.... Senadores, o Municfpio de Imperatriz, às ~ do To- progmmada indústtia de papel e celulose Celmar, um e _ , n cantms.. é conhecido em todo o País COIIIO um exemplo da: COia- menta que não tudará.. pua. o aproveitamento das matas já semeagem desbiavadora do povo brasileiiO.
das na ,;egião"""' essa finalidade.
No início da sua jovem bisl6ria, para lá"""""""' lmtsileiAlguns dentre V~
talvez me interroguem
ros de todos os quadrantes nacioiWs. al!ll!dos pela fertilidade das por que eu, quando Govermidor do Estado a partir de 1991, não
suas te:aas e por suas riquezas naturajs. Em pouco tempo, llansfor- ofexeci a Jmperalriz opo<tunidades ainda maiores de ampliação de •
IIWlUl1 o Município no !llais J'>romisse< de todo ó Estado do Malaseu paxque industtial?._
nhão. Rasgaram-se estiadas, revolvemm-se teal!,< para as plantaçõOfereci, sim! E s6 Deus sahe J:>OOllle não pude fazê-lo em
es, e dezenas de milhares de pessoas. nascidas na região 011 vindas extensão ainda maior. Recebera um Estado praticamente falido e
deCIIII3S Jlla!las, estim'bram o surgimelltodeum_CJ:JIIáci>_
desacreditado peraute seus ctedores nacionais e infmlacionais. Em
Ali iniciei a minba vida politica enquanto exetCi a profissão !ris 3llOS de govemo, fui obrigado a anumar as contas mar.mhendejornalistaemBrnslliases. Não tendo obtido um s6 centavo de novos empiéstimos, deMerecendo a amizade pessoal do OIÍlão Presidente Emeslo frontei-me com uma dívida, conlraÍda por antec..sore• meus, de I
Geisel • o Presidente que a história pá1tia jli in=veu como o bilhão e 650 milhões de dólares para ser negociada e parcialmente
gnnde Gener.U que possibilitou a reabectum democrática -. o!Xive paga. o que fiZ em tennos suficiente• pm. se devolver ao Matado seu Govemo a titularidade, aQS seus respeetivos ocupantes, de nhão a credibilidade de um devedor pobie, mas altaneiro e digno.
todos os lotes na cidade que suigÍa com a fmça de um vulciio.
Teroei armas cama os sonegadores, levando-<>s de vencida
Sim, Dinguém em Imperatriz, ocupando !menos, em pro- com a ajlda da informlitica, e assim criei receitas para o pagamenprietário do solo onde plantara a pt6pJ:ia casa! Esse detalhe é bem to !llais justo e pontual do funcionalismo, hem cano a contratação,
indicativo do desbravamento de uma teria vil!em em plena selva por COIICUISO plb!ico, de milhares de novos servidores, especialamazemca.
mente professores do primeiro e segundo gmus par.l o interiO< do
Ainda como jomalista profissional em Brasíli2. lallJb&n Estado.
coosegui das autoridades federais, enttt outros he110ficios reclamaGraças às novas receitas, pude realizar obras impO<tant!ssidos pelo jovem Município, a solução emergencial psra a erise de mas, que se tornavam inadiáveis como alavancas do desenvolvieneq;ia que fazia empacar o progresso da tegiio.
monto do Estado, especialmente as esttadas, vinculadas ao transPossibilitamos a pennanência da Facuhlade de Educação de potte de produtos agrlrolas; a ronstrução e reforma de escolas, e,
Imperatriz e Ciiamos a Universidade Fedcr.U para toda a Região enm outras, as que podiam in=mentar a fonte de cmo do turisTocantina. À mesma época, contnbuimos para a ampliação do as- mo inexistente no Maranhão.

Excdências
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lmj>Is critérios técnicos na reocgaoização do Banco do Estado do Maranhão, que alcaDÇOU um dos mais excepcionais desempe:ohos em confronto com outras organizações bancárias, mesmo nos piores períodos da estagflação que ainda persegue os que
desejam criar 'e empreender coisas em nosso País.
Para Imperatriz, o meu berço político que merece a minha
:imonedoura amizade e carinho - pois considero-me um dos seus
filhos -, fiz como Govemador o que ]>Ide fazer dentro das limitações impostas pelos g13Vos problemas financeiros do Estado. Concluímos todo o seu sistema de tratamento e abastecimento dágua,
obta fundamental pa13 os intperatrizeoses. Gtaças a isto foi-me
possivel a ampliação de 20 mil pa13 42 mil consumidores de água
tiatada de boa qualidade.
Na minha admiois!Iação no Govemo do Mamohão, Senhoras e Senhores Senadores, levei a enetgia elétrica a quase todos os
novos bairros de Imperatriz e a diversos dos seus povoados- Ampliei em mais do dobro o efetivo policial respoosável pela segurança. da cidade e acabamos com o roubo de ~. que era um
tormento pa13 os proprietáriO. de veiculas.
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lmperaJriz pode coo.tar comigo agora e sempre. como contou no passado.

Em relação ã Celmar, mantive cootatos hoje com o ilustre
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Dr. F130cisoo Schettino, e dele obtive as seguintes informações:
1 - o projeto será aoelmdo a partir de agora. O BNOES
acaba de conceder um crédito de 80 milhões de reais pa13 hõetação imediata;

2 - o Govemo Fede13l atribui prioridade ao projeto e faz
contato com autoridades e empresários japoneses. que agora se interessam vivamente pela indústria de oelulose no Brasil;

3 - conquaot<> não tei!ha havido ainda uma decisão final por
sediar a iãbrica em lmpetatriz, a Companhia Vale do Rio Doce
sensibiliza-se com os nossos argumentos e tudo conduz no sentido
do ateodimeoto desta reivindicação.
Também a Vale quer ofereeer sua contriOO.ição ao desenvolvinteolo da cidade.

Acrescento, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que

Ali coostruiroos dezenas de esoolas de primeiro e segundo
graus e iniciamos a ooostiUção da maior escola de segundo 813U
do Estado do Maranhão, cooclu!da pela adminisllação José Fiquene: que me bomara nas suas funções de Vice-Governador e me su·
oedeu na Chef"a do Govemo.

a Companhia Vale do Rio Doce já tem devidamente seleciooados

Tive a feliz oportunidade de mandar restamar o piso de!&riorndo das ruas de !Inper.lttiz e detetmiDar o asfaltamento de dezenas e dezenas de novas ruas da cidade.

Entre Imperatriz e Açailânctia estão em franca 3l11Pliação os
canteiros de clones (mudas), que setiio espalhados por núlhares e
milhaies de hectaies de propriedade da Vale.

A coostrução, pelo meu Govemo, do belíssimo viaduto sobre a BR-010 - Belém-Brasília -, na parte cential da cidade, foi
uma das minhas mais aplaudidas obras,. pois atendeu a uma velha
aspiração de Imperatriz, e que jamais fora realizada pelo Governo
Federal. como era do seu dever.

A Celmar é uma indústria rujo investimento ascende a um
milhão e duuntos milhões de dólares e que em si mesma promoveci uma vetdadeira. revoluçio cconômica na poderosa Região Tocantim, sendo capaz. portanto, de altetar sua paisagem ecooômi-

Vejam .Vossas Excelências que foi enorme, para não dizer
excepciODal, o esforço que desenvolvi paca implementar em Imperatriz o que ao meu Govemo foi possível fazer, nela estmtUiando
as bases merecidas por um grande centro Uibano, e que fue pemútem saltos mais avançados para o futuro.

Os impera.trlzen.sés sabem disso e a aferição desse :recoohecimento está nas yota.ç5es: que minha cmdidatura a Senador continuou a receber daqueles meus irmãos e iimãs! ·
Senhor Presidente, Senho= e Senhores Senadores.

as pesquisas e a aquisição de áreas pa13 a plantação de eucaliptos,
matéria prima da celulose, já v~m de alguns anos. Neste momento,

os espécimens ideais do eucaliptÓ a serem produzidos na Região

Tocaotina.

.

co-social. Miiba.Ies de novos empregos diretos e indiretos serão
g=dos em toda a região. Os Muoicipios de Imperatriz, Açailânctia, Joio Lisboa. Mootes Ahos, Amalm!te. Sítio Novo, Porto
Franco. Estreito? bem COID;O as regiões vizinhas. serão altamenle
beneficiados com a presença destã fomlidável indústria em via de
implantação.
A infra-estrutura de Impemttíz - Aeroporto asfaltado, abas-·
tecimeoto digua, energia farta, tedes de telefonia e fax, ferrovia,
banhada pelo rio Tocantins .e ootros aparelhamentos- é coosidemda indispensável e, o.este caso, adequada a uma indústria da magnitude ~dida paca a Ce!mar.

Como diz o Eclesiastes, há tempO para tudo, e creio eu que
é chegado o tempo de se oferecer à brava gente de lmpetatriz o
que ela considera adequado pata a recuperação do diDamismo próprio dos que lá estão e labutam.

Cumprimento a todos os tocantinenses, entre os quais me
incluo, pela expectativa de mais essa vit6ria que esperamos se efetive mpidameote em beneficio da Região e de todo o Estado do

As reivindicações contidas no 'Relat6rio', assinado pelas lideranças mais repxcsentativas do Município. são absolutamente
justa~ e factíveis. Impla.Dlar-se ali a indústria de papel e celulose. a
Ce!m,;, será uma decisão inteligente e de alto interesse público. A
pretendida inchlstria de aciaria e a ampliação da indústria moveleira seriam igualmente possíveis através de crédito facilitado que se
pudesse oferecer à iniciativa privada. e aí entra provavelmente o

Como vêem Vossas Excelências, são muitas as I3ZÕeS que
me fazem feliz neste pronunciamento, pois há uma luz brilhante,
ao fnn do túnel, a.mmciandoum futuro promissor para a minha Região Tocaotim.
Senhor Presidente, peço que faça parte integ1l10te do meu
discurso o 'Rela16rio da Sintação Sócio-Econômica de Imperatriz', dorumeoto fumado pelas mais importantes lideranças do Município, que ora anexo a estas páginas.
Ressalte-se o hamtôuico ccmenso a que chegaram representantes palrol1ais e tiahalhistas, aooides nas soluções que devolverão o progresso àquela importante comunidade do meu Estado.
Em o que tinha a dizer.
Obrigado.

dever social dos Bancos esta~ especia.lmeol.e o Banco do BiaSil..
a Caixa Ecooômica Fede13l e o Banco do Estado do Maranhão,
que teriam muito a ganhar. como entidades bancárias, se possibilitassem tais empreendimentos naquela região.
Os pioneiros de Impellltriz já dotam provas da sua capacidade de "saber fazer" e agOia. apenas pedem as condições para
.''voltar a fazer''.

Manmhão.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE OS SR.
EDISON LOBÃO EM SÊ() PRONUNCIAMENTO.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREIISTA DE IMPERA1RIZ
Imperalriz (MA), 20 de }llhode 1995
Exm"Seuador
Edison Lobão
Brasllia- DF

Excel&cia:
Estamos anexando à presente o "Relatório da Situação S6cio-econômica de Imperatriz", o qual foi destinado a Govemadora

Roseana Samey.
Todos os signaários desse documecto silo de Imperatriz ou
aqui vivem qu=do bem a esta cidade. O nosso único propósito,
é vec o pmgiOSSO, saindo da apatia e do marasmo em que se<21001'1tta
para galgar uma J:>OSi9io realmente III<!1'<C<de<a desde há muito.
_0 nosso pedido a Y. Ex', Senador,~ que se jJJ!Ie a n/io pam
que possamos c:onquiSta.t' nâo o muito, mas sim o pouco que nos
julgamos mere<:edores, cootido nos itens A, B e C do anexo.
A TOivindicação IDIIÍO!'· esti ligada à indWJttia de papel e Celulose - Celmar- Importante seiá que ela seja implantada dentro
dos 1i1;ütes de Impetatriz e Dio ua circunvizinbanç pois há localidades que praticamente estão asseguradas as suas emancipo.ções
como Muóiclpios indeponclentes.
mo estamos exagemndo ao di= que Imperatriz é, sem sombr.t do dúvidas, o local mais eslra"'gioo para iroplantaçio da Celmar.
Estaremos coníWlles de que V. Ex' una-se a n/io pam que
nossos desejos venham se tomar tealidade.
Aqui estaremos ao vosso inteiro dispor pam quaisquer outros infomtes que aebar necessário.
Atenciosamente,- Vilson Estáclo Maia, Presidente.
. RELA1ÓRIODA8nUAÇÃO

SOClOECONÔMICA DE!MPERA1RIZ
lmpexalriz (MA), 7 de jllho de 1995

Agosto de 1995

uma paxceria com vistas a um fuiuro imediato~ outra· vez estimulante e próspero.
~om Govemadora, pam sermos pdticos e objetivos,
queremos apruentar a& caminhos que pretendemos trilhar, entre
ootros, capazes de restabelecer as forças de nossa ecooomia, todos
em~ à industrialização imediJ!ta.
a) IDcentivos diversos e variados do Município e Estado
~ser oferecidos a e~ de fora que desejem instalar

uma aciarla em Imper.olriz. Temos o gusa, Jnio.de.obra disponível, estiadas e mercados do Norte, Noroeste e Centro-Oeste. É a
oportunidade de garantir à abundante~ da tegião lrabalho.e emprego, além da geração de riquezas que s6 a induslrializaçio pode oferecer.
b) A Celmar não pode em nenhuma hipótese coostruir sua
fãbrica do celulose fora do Municipio de Imperatriz. Não aceitamos. potqUe é flU'Il falá<ia, a infoimação de que ficando a fábrica
na mgiio do iDfluência de lmperalriz. sempre ganhamnos por cansa dos dosdobmmentos da econania.
O estágio de crescimento demogiáfia> e a debilitada econc>mia da cidade não nos pcmrllem dispensar os emp<egos diretos e a
participação nos tributos gtndos por esse megaprojeto.
Caso a escolha técnica da Celmar noc:aia sobre uma ãJ:ea que
no p<6ximo ano se ema.aciparia de Imperatriz, aquele municlpio
não podenl ser eriado. mo se IIal;l do bairrismo ou .egoísmo ávico. E que a concenttaçio de desenvolvimento e a geração de recursos íJSCais Dio poderiam estai desfocados do cen1ro dinâmico
da economia regional, sob pena de I"OVocar uma distotção ecooômica temto16gica~ em que a comunidade menor teria excesso c
desperdício de :recursos orçamentários e a maiorcootinuaria na caIência de SOmpiO.
Um bom planejamento de politica industrial por parte do
govemo de V assa..Excelência. com certeza, nos daiá inteira razão •
e- No govemo anterior, tentamos despertar políticas flSCais
e erediticias capazes de aproveitar o esfO<ÇO espontâi!eo do empresariado local no sentido de"aiar um verdadeiro pólo moveleiro na
cidade. O objetivo óbvio é gerar riquezas, empregos, e impostos.
can a tiansfonnação da maíéria-prima ainda existente na região
em móveis que seriam exportados com !)OVO valor agtegado ao da madeira que, no momeD.IO~ sai de nossa Região e depois volta, de
IDllito longe. industtializad11: pam o nosso mercado consumidor.
Com isso petdemos no emprego de mão-de-obia, em i_mp:)stos e

Senhora Goyemadora,
Como é do seu conh~..a ciDade do !mperalriz a1cançou extraotdiná.rio desenvolvimento que a fez o IIiai<:x- centro Uibano do interior da. Amazfuja pelo trabalho pioneiro de seu povo.
Não teve. no entanto, esse povo nenhuma. ajuda dehõerada do govemo, nem jamais foi cogitada qlialquer poJ!tica econômica que em pnoços.
pudesse otimizar o desenvolvimento espootâneo aqui surgido nas
Veja. senhora governadora, que temos razões de sobra de
últimas quatro déca.das~
estaJ:mos a um s6~ tempo otimistas e :revoltados. Temos potenNo princfpio. foi a moooc:ultma do anoz que fez a riqueza cial pra superar nossas dificulâades e Voltaimos a ser o ponto
de maranheuses e nOidestinos que aqui chegaram em busca das mais avançado do desenvolvimento do Maranhão que Vossa
terras férteis e devolutas. Çom eles chegaram também brasileiros Excelência persegue. Falta-nos apoio, estimulo, condução e
de todas as regiões do país em~ das ten:as ainda cobertas pe- monitoramento 'desse desenvolvimento que vislumbramos tão
Ias matas. Quepam se dedicar à pécuária.
pt6xnn_o.
·
. Depois, houve o aproveitamento da madeira nobre em ativiReivindicamos a .adoção de três metas básicas. É pouco,
dado simplesmente exttativista. Do ciclo do arroz e do gado. pam mas é o bastante até pam não parecenuos dependentes.
o ciclo da madeixa, a cidade cresceu enquanto durou a produção ·
Sabemos que Vossa Exce!Encia vem fazendo gnmde esfordas riquezas DalUiais.
·
ço pai3. botar o Matanhão nos trilhos do desenvolviroento. PediCom a escasséz da madeim e a inexistência de uma política mos ·vênia para fazer uma sugestão: "Comece por Imperatriz.
econômica que alavancasse e sustentasse o desenvolvim.ent~ 1m- Aqui,. haverá retorno garantido e iDlediato".
peratriz resume-se !1 ecpnomia. terciária- co~o e serviços- Confiantes na sensibilidade de Vossa Excelência para
em flagrante esta&nação qxn a qual. nós: que ajudamos a construi-· com nossa causa e no alto espírito público que tem revelado a
la. não nos conformamos.
frente do Governo do Maranhão, aguardamos vosso prouto pcPerspectivas favoráveis existem. E boas. Depende de nós e sicionamento.
do govemo do Mar.mbão, a quem estendemos a mão pua selar
Subscrevemo-nos Atenciosamente.
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O SR. ERNANDES AMORIM (PDT-RO.)- Sr. Presidente, Sl's e Srs- Senadores, já ocupei esta tn"buna para dennnciar a
pve questão fundiária do Estado de Ronclôma, citando, por
exemplo, o estado de conflito social existente na regiio Bmitis/Campo Novo.
Cobrei do iDeia providências antes que o coldei1io explodisseO Govemo não entendeu ou não quis entender a gmvida.de
da situação de torras em Rondônia.
·
Ontem, em Rondônia, meu Estado, assistimos à um genocidio: 38 exclufdos sociais, de uma sociedede que teimà em - desigual, fOllllll vitimas de um processo perveiSO que o Govemo não

quer ver? num conflito que envolveu SOO pessoas.
O Govemo vai bem e o povo continua maL Mais de quillhentos brasileiros, excluidoo, que per oon1a da inércia do Govemo
· tentavam fa= jlstiça com as póprias mãos. BuscaVam a dignidade,
o direi1o à vida, à ~ência- E""""""'""' amte,.incklsive de
2 policiais que rumpóam o sen dever legal mnn kllal,já, de 3811l<lrtes e 200 feridos. Em~ mais brasileiros neste episódio!
·O governo diz ê não faz! Ena e nãO admite! - • O Brasil não é a Avenida Paulista- Os interesses do país não
estão ali. com certeza.
Por que Corumbia<a?
· .A resposta é simples e claraO Governo faz de conta que faz_
Ao· anunciar que não prestigiaria invasões de tetra. o que
entendo CQ[I'eto, o Govemo deveria ammciar e implantar 'ilm Plano
de Reforma.Agtária, com o objetivo de COirigir a distorcida emutu:ra fu.ndiárla brasileira. E não fez; não aloccu ao Incra :recwsos
suíiCientes para fazê-lo.
O Governo insiste nas suas temílias tecnoc:ráticas. nas suas
disalssões econométricas, na sua insenslõilidade e na sua iuesponsabilidade social
A pré-proposta orçamentária do Incm para 1996 foi IOCiuzida em mais de 80%. Nessas condições, qual a vontade polltica do
Governo para fazer a Refonna Agrária?
O Brasil real é diferente do que pensa o Govemo do Real. E
um País nervoso. agitado,. inquieto com as suas desigualdades e
suas deformações sociais.
É o Pals da quebradeim em geral. dos bolsões de mi=áveis,
que estão ruscaudo o diréito, ~menos, a um~ de vida.
Quantas Corumbiaras deverlio ocotrer, para o Govemo tratar com responsabilidade e
teira DO Brasil?
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eficiência a questão de posse e uso da

O que ocorreu em Rondônia foi um genocídio? decon:ente
da falta de competência e de seriedade no trato da questão agciria
brasi!eir.l..
Tratar a questão agrária. com a frieza com que se conta dinheiro, é. no m.inDno, ignorar a sua complexidade.
.
A estatlstica dos mímeros é menor do que o drama dos que
vivem desesperados.. batendo de porta em porta, reclamando o seu
direito à vida e à dignidade.
··
Está, o· Governo, tratando da estabilidade econômica do
País, mas não cuida da sua estabilidade social
Corumbim:a é um alerta à Nação. O Brasil real não estã bem.
Não pode estar bem um País no qual dez por cento da sua
pop1lação conceDira mais de cinqüeDU por cento da renda nacional e que vinte per cento subsiste. apenas, com dois por cento da
sua riqueza.
É o País dos indigemes e dos esfOiliMdos. As esquinas e as
mas estão:mostrnndo o País real que o Govemo do Real não quer ver. ·
Os sucessivos modelos de desenvolvimento do Brasil não
resolveram o seu perverso tecido social Pelo contrário, as diferenças crescexam. as desigualdades aumeutaram.

Na questão Corumbiara errou o Govemo Fedeial. que não
dispõe de um programa sistemático de reforma agrária.
En-ou o Governo do Estado ao não -competente para impodir a eclosão do oonllito.
En-ou o Judiciário, ao aplicar friamente a lei, ignor.mdo o
dmma. dos que querem viver e querer ter dignidade..
Mas, principalmeme, euam as elites brasileil>s ao insistir num
modelo maldito de concenttação de rendas e de exclusão social
~
O neoh'beralismo do Govemo, não vai resolver o problema
das desigualdades sociais no Brasil, vai, sim, agravá-lo, como estA
ocorrendo em todo o mundo saqueado por um capitalismo selva~ sem Pátria e Sf!m cor.
Apesar, das suas cin::u.Dstâncias dramáticas. gostaria que o
epis6dio de Corumbiam fizesse o Pals voltar à razão.
Possibilitasse que a sociedade brasileira COtupieendesse, defmitivamente que as suas desigualdades devem ser corrigidas.
Possibilitasse que, enfllll, tivesse o Govemo um programa
determinado de desenvolvimento, no qual a correção das desigualdade, fosse um r~ a ser peiSeguido minuto a mim.ltD, segundo a

segundo, sempre.
o Governo mostra-se ooo:ipetente na rosca da estabilidade
econômica do Brasil. mas não tem a mesma competência na promoçãO da estabilidade social do País.
Ca:umbiam é um grito de dttde um País sangrando e sofrendo.
Espero que este grito seja ouvido pelo Brasil afora e petmita que os que têm reflitam sobre a necessidade de que os·~
sW:dos passem também a ter e trabalhem todos nesta
Senão os miseráveis conquistarão a Teua!
·
Aonde estã a Reforma Agrária?
Era o que tinha a dizer.

direção:

Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Romeu Toma)- Os Senadores Romero Jucá e Benedita da Silva enviaiam proposições à Mesa. cuja
tr.unitação, de =lrdo com o disposto no""- 235, inciso m, a, do
Regimento I:clemo, deve ter início na hora do Expediente.
As proposições serlio anunciadas na sessão de amanhã.
O SR- PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A Presidéncia ,._
cebeu o Oficio n• 20, de 1995, do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa NâcionaJ.. connmjcando que aquela Co-missão manifestou-se favoravelmente à ampliação da repre- sentação do Senado Fedetal na Delegação Brasi!eir.l. a IV ConfeIincia Mlmdial sobre a Mulher, a realizar-se em Pequim, no perfodo de 4 a 15 de setembro pr6xlmo.
·
Tendo em vista o referido expediente, a Presidência designa
as Senadooas Marluce Pinto e Benedita da Silva, para, juntameme
coma Senadora Emi!ia Fernandes, representarem o Senado naquela Conferencia.
O SR- PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada mais havendo a tratar~ a Presidência vai encenar os trabalhos.
Está encemuia a sessão.
(Levanta~sea

sessão às 18h32min.)

ATADA117"SESSÃO,REALIZADA
EM 9 DE AGOSTO DE 1995
(PnblicadanoDCN,Sessãoli, de lO de agosto de 1995)

RETIFICAÇÃO
Na página 13684, 1' coluna, na lista de presença, inclua-se,
por omissão. imediatnnente após o nome do Senador Ney Suassu·
na, o nome do seguime Senador:
••• Odacir Soares.-
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Ata da 1193 Sessão não deliberativa, em 11 de agosto de 1995
1aSessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura

Presidência dos Srs. José Eduardo Dutra, Jefferson Péres e Vilson Kleiniibing
O SR.P.RESIDI!NI1!: (Jeffe!Sal Pees)- Declaro al:eda a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos~
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, projeto que será
lido pelo Sr. 1• Secretário em exexcicio, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 227,DE 1995
"Insaeve o D<Jme de Zumbi dos Palmaros DO
.. Livro dos ~er6i~ da Pátria"
O Congresso Naciona! decma:
·
M 1° Em ~ ao ti:ÍcedelÚrio da lllOde de '7mnl:i''

selá iDsaitoiio 'Imo dos 1-bóis da Pátria" cpe se em:ma no Paraeãoda
Libeldade e da Democ:mcia, o DC<De de ''Zumbi dos Palmares" (.Fmx:isco).
:A.IL 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

o Coogresso Nacional decreta:
Art. 1' fica o Banco Central do Brasil autorizado sempre
que as reservas intemacionais brasileiras ~girem ~ nível ~x
cessivo que dificuke a execução da politica monetária e cambial,
a vender aos bancos brasileiros parte do estoque de moeda esttangeiias que compõem as xeservas iDtemaciooais..
Parágrafo únioo. O Poder Ex<altivo estabelecerá limite de
moedas estt:mgeiz:ls a serem adquiridas pelas instituições fmancehas.
Art. 2' As intiluições fillanceiras que adquirirem moeda est=mgeira junto ao Banc:o Central do Brasil ficam autarizlldas a
realizar emptéstimos denominados ~ moeda estrangeira a pessoas fisiras ou j.nidicas domiciliadas no BrasiL
Art. 3" O Poder Executivo regulameutatá esta lei dentro do
pr.170 de !10 (ooventa) dias, a ooutar da data de sua publicação.
Art. 4° Esta lei entra em vig~ na data de sua p1blicação..
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
"Há trezentos anos foi vencido? de}Xris de resistir quase um
A crise cambial mexicana, desencadeada em dezembro últiséculo, o maior dos 'l!'ilomhos brasileiros, Palmares. Seu coman-.
mo, gerou, nos investidores estrangeiros, a expectativa de que pudante Zumbi, foi morto, e dezenas de milbares de quilombolas fo-

ram aptjsionados para serem vendidos em terras distantes11•
• É impossível negar o facínio que persooagem e sua famástica
hist6ria despea!a naquelas que aliam o seu canpromisso artístico à
realidade bmileim. O het6i Zmnbi vem tcmando eada vez mah força. na mesma proporção em que o povo vai tomandO conhecimento e
coosciêzlcia da sua inlpo!:tmcia e do papel fundameuml que reprnsentoo na luta pela~ no seu senlidomah vasto e absoluto.
Os negros lutam e se agigantam no mmdo inteiro. Não :wenas
cano het6is esportivos, mas como cidadão<. Nunca estivexam lãO pre.
"""""'fumte a suas Nações e exigindodelasaleDÇão pata seus diJ:eüos.
O reccmhecimonto de Zumbi como herói nacional, DO dia 20
de oovembro, é resgate hist6rioo, Zumbi, herói, é a recu_peração de
um símbolo a ser esmiuçado, t.Iabaih.ado e detalhado. E algo concreto em que se sustentar. DaÍpode nascer a ação'poiítica.
Em síntese, com. o reconhecimento do herói, encerra-se a
fase em que os negros lutavam apenas para legitimar as buas antiracistas no Bxasil, sem IIUIICa ter visto resulta~ e caminho aberto
para esta açi!o.
•
-~
Zumbi, bet6i que mom:u em busca da dignidade, toma-se,
assim, um símbolo do heroísmo de uma mça.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1995.- Benedita da Sff·
vaSenadOia

desse alastrar-se à economia brasileira.
Temendo a saída maciça do capital especulativo (o chama~ smart mooey), e na tenlativa de restautar a confiança na economia br.tsileila, o Banco Central, entJ:e outras medidas, lançou
mão da elevação da taxa de juros. Se essa decisão, num primeiro
momento. refreou o refluxo do capital especulativo, nos últimos
meses o ingresso tnaciço de capitais extemos (US$ 5,17 bilhões
a:pems oo més de jiiho) está inquietando os'Dlinistros da área oco- ·
D.õmica. pela pressão inflaciooáiia que representa e, principalmente, pelo wltoso rosto em cpe o Banco Central incon"e em viltude
do diferencial entie as taxas de j.uoS extemas e intemas.
Como a legislação em vigordetmnina que os sakb cambiais
do sewrsejam deposit.dos no Banco Cenb:al e ttocados pa:moeda naciom1, os fluxos de enii3da de moeda estrangeira passam a tepresentat, na p<ática, um fator adicional de expansão da base mooetária..
Outro problema grave é a hipertrofia das reservas intemaciooais brasileiras, que resulta na expansão desotdenada da divida
pública intema. Para contrabalançar as emissões de papel-moeda
c1ecotren1e dos fluxos de divisas, o Governo é obrigado a tentar
enxugar a base monetária vendendo títulos da dívida pública.

Esse esquema é altamente desvantajoso para o Eclrio porque as taxas de juros·reais que o govemo obtém aplicando as :reservas internacionais são muito baixas, e flutuam entre 3% e S%
(À Comissão da lj:ducação Decisão Tenni>uzliva)
ao ano. Por outro Iadoy os juros reais que o Govemo paga pela dívida intema têm variado entre 20% c 30% ao ano.
O SR. PRESIDENTE (Jeff=on Péres)- O Projeto está
Assim sendo. na amai conjuntura, o resultado financeiro
~
publicado e remetido à comissão competente.
para o Governo da manutenção de teservas intemacionais dilataSolre a mesa projeto de lei do Senado que setá lido pelo das e excessivas tem sido um prejl!zo líquido (rosultante da difeSr. 1° Secretário em exercício, Sem.d.or Nabor Júnior.
rença entre os juros internaciorutis e os juros pagos pelo Govemo)
de bilhões de dólares.
É lido o seguinte:
Ao I!Ível a1Ual de US$41 bilhões de reservas cambiai'!, o
custo anual não seria inferior a US$9 bilhões. constituindo-se nuxn
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 22S,DE 1995
pesado ômJs a ser arcado pela sociedade biasileria.
'
Autoirza o Banco Central do Brasil a vender
Para díminnir esse custo e desestinmlar o ingresso desses
parte das reservas internadonais e os lmo<>os l>rlW!ei· recursos externos. a autoridade momemária btasileira. dispõe de
rosa rea1izarem empréstimos em moeda estrangeira.
uma enoxme gama de instnunentos, nem scmpte aceitos pela co-
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mnnidade econômica intemacional, pcxlendo se efeblados aca:rmtaro xetomo de pa=la coosider.ivel desse capital às suas origens.
O presente projeto de !e~ ao autori7Jir o Banco =trai a
vender parte das reservas internacionais e os bancos brasileiros a
realizarem empréstimos em moeêa esiia!Jgeinl. visa restituir às politicas monetárias e cambial a Iacioualidade pe<dida.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1995. - Senador Júlio
Campos

(À Comis~ de Assuntos Econômicos Decisão
Terminativa.)
O Sr. Presidente (Jefferson Péres)- O projeto será publi·
cado remetido à Comissão competente.
'
Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• Seaetário em exerácio, Sena.dor Nalxtt JúniCX".

É lido o seguinte:

PROJETO DE·LEII)O SENADO N° 229, DE 1995
Dispõe sobre a Política Naioonal de Irrigação e
Drenagem e~ outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Politica Nacional de iirigação e Drenagem será

executada na forma desta Lei, com vistas ao aproveitamento racional dos recursos de água e solos, para implantação e desenvolvi·
mento de projetas bidroagrlcolas visaudo à prática de agricultma
intensiva sustentada.
§ 1• A politica definida nesta Lei será executada de modo
compatível COJ;Il as políticas. agricolas. do meio ambiente e de

recursos hídricos.
§ 2• Par.! os efeitos desta Le~ entende-se por aproveitamen·
toracional dos :recursos de água e solos para fms agrícolas, aquelas
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cia pública sobxe a importância dessa tecnologia para o desenvol·
vimento das áxeas explO!lldas;
vm- enfatizar e apoiar a formação regular e a capacitàção
intensiva de recursos hu.maDos para o setor. em todos os: níveis.
prioritariamente junto aos pequenos e médios agricolto:tes;
IX- orientar a politica de ctédito para a agricultma irrigada
attavés de recursos cómdos do sistema fwiw nacional priviiogiando as áxeas COil$Ídei3daS prioritárias para liDs de ittigação; e,
X- estabelecer prioridades para os projetos públicos e in<:emivar a participação da iniciativa privada nos projetos de m:igaçio.
Parágrafo único. A expansão da áxea irrigada será compati.
bi!izada e integrará as politicas de desenvolvintento social e econômico, com prioridade para a região Nooleste.
Art. 3• As diretrius da Politica Nacional de hrigação e
Dtenagem seriio fommladas no Plano Nacional de Inigação e nos
Programas de hrigação, estabelecidos em articulação com os Esta-

dos, o Distrito Federal e os Municípios. de modo a consolidar as
bacias e sub-bacias hidrográficas colno unidades básicas de planejamento, de uso, exploração, consexvaçio e IeCUperação dos recursos natu.J:ais, de conformidade com a orientação da Politica Nacional de Recursos Hídricos.
·
Parágrafo único•. São órgãos auxiliares na execução do PJa.
no Nacional de hrigação:
I- As Entidades de Desenvolvimento Regional 011 Sub-Regional, de acordo com as respectivas atribuições legais, ou que
lhes forem cometidas por delegação ou ato DOIIDativo.
II - As Empresas ou Sociedades de Economia Mista existentes ou que vierem a ser coD.Stituídas em camonância cem os objetivos desta leL
m - Outras Entidades Plíblicas ou Privadas em reginte de
convênio com o Poder Público.
Art. 4° O aproveitamento de águas e solos, para fms de ini·
gação, reger-so-á !!"las disposições desta Lei e, no que couber, pelas demais noanas legais vigentes.

práticas que ~ovam a ma:Yjmjzação da produção com a utili.zação mínima desses recursos.
'
Parágrafo único. O xegime de uso de águas e solos para fms
§ 3° Os projetas de irrigação teriio obrigatoriedade de conter de irrigação, obedeceiá aQS teguin~ princípios:
obras e serviços de conservação dos xecursos naturais, em especial
I - utili2ação racional das águas e solos irrigáveis, atribuinIOdes de dxenagem capazes de assegurar a nmmal operacionaüda· do-se prioridade à uti1iução que assegurar maiores beneficios sode do sistema, a plena segurança das int:erienções na áiea. e o sa- ciais c econômicos;
tisfat6rio retomO econômico dos invisitmentos efetuados.
n- planif"ICaÇão da ntrlização dos recursos hídricos e de solos
da
unidade hidrogmfica..m""ian•e integração com ootros plaCAPÍIULOI
nos: setariais. visando ao seu múltiplo aproveitamento e à sua adeDos Objetivos
quada distt:ibuição;
m- adoção de IWII!IaS especiais para a definição de prioriArt.
A Politica Nacional de Inig;!Çio e Dtenagem tem
como objetivos e diretrizes:
dades na utili2ação da água, com a fmaüdade de atender às áxeas
sujeitas a fenômenos climiticos pecu!i=;
I- elevar a produção e a produtividade a.&ócola;
II- minjrnjzar OS riscos inerenteS às atividades 3gropealáIV - estabelecimento de corvtiçi5es pa:m uSo de água e OJilCeS..
rias. prioritariamente nas regiões sujeitas a variabilidade djmática: são de expio<ação de sistemas de irrigação, ol!jetivando a sua utiliza.
lll- gar.mtir a prioridade da função social e econômica do ção racional, segundo o ÍilleleSSe social e f"'!WlÔmioo, priorizando a
ma•imização da prodntividadeda água, dos solos e do trabalho; e,
uso da água e dos solos ii:rigáveis;
V - observância de nonnas de prevellção de endemias tu·
N- atuar em áxeas prioritárias, defmidas mecüante crib!rios
técnicos, sociais e -econômicos;
rais e de conservação de solo~ bem como a preservação do meio
V - promover o aproveitamento dos recursos hídricos dis- ambiente e da bQa qualidade das águas.
poDÍveis em áxeas e regiões atingidas poc variabilidade climálica.
especialmente as zonas semi-áridas;
VI - estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas,
CAPITULO II
adaptação e adequação de tecnologias orientadas para o uso tacioDas Definisões
nal de xecursos de água e solo,bem ccmo estabelecer crib!rios e
padrões de qualidade seletiva no uso e manejo desses recursos;
A:rt. 5° Para efeitos desta lei entende-se por:
vn - difuncür tecnologias de manejo do uso dos
1- Projetos púb6cos, -eles cuja infm~tlml de irriga.
de água e solo, poc intermédio da divulgação de dados e illfonna· ção e dxenagem de uso COllllliil é projetada e implautada, diie\a cu
ções do setor, de modo a consolidar a formação de uma CXli!Sciên· indiretamente, sob a reponsabilidade do Poder Plíblioo.
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II - PÍ-ojetos privados, aqueles cnja infra.es.-utma de irri§ Z' O Poder Pllbli<:o promov<ri a implantaçilo de projetes de
gação e drenagem é projetada e implamada pa: particulares, com ~ de intei= social, destjnados exclusivamente a pequ"""
011 sem incenâvos do PoderPIIblieoprodutores, nos quais a~ social e beDfeitoéas inlei:DaS bám- Irrlgante. a pessoa f"!Sica ou jmídíca que"' dedique, sicasnosldesfiuniliaresS<Cioda~bilidadedoPode.-PIIbli<:o
em projeto de irrifi'Ção l explotação agropecuária do lote ou área
Art. 9" Os projetas de irrigação seno previamente submetido qual ~a~ ru arrendatária.
dos aos ÓQlãQS oompden!es, pam fins de ooto1ga de uso da água e liI V - - irrlgávds, as áreas de tem. que, em decon'ência renci•TMnto ambiental, ua forma das zespecâvas regulamentações.
de estudos téenicos e económicos. silo OO<JSider.ulas aptas para
Art. 10. A implantação e oporaçio dos projetas públicos de
páliea da agticultw:a irrigada e contemplada como tal por projeto irrigação podem se.- objeto de concessão DOs tetmos da Lei n•
de iirigação,,de acondo com a tipologia estabelecida nesta lei.
8.987, de 13 de feveteiro de 1995, da Lei n• (Medida Provisória n•
V - - de sequeiro, as áreas de tems adjacentes ls 1.0!7/9S}edemaisl10m!8Slegaispertinentes.
áreas iJ:risáveis ou intemas. dentro dos limites dos projetas de iiriParágrafo único. O disposto neste artigo nllo se aplica aos
gação, nllo suscelfveis de serem irrigadas por limitações pedológi- projetas de iaígaçio de interesse social.
cas, topográf'!C3S 011 ecooômicas.
Art. U.OGovemoF<detalesta>eJecenlpolíticadefinancjaryvrto
VI- Tarifa, o valor cobndo pelo uso da água e da infra-es- . espeálica pom"' p:ojelos de inipção, cpo vi<mn a="""""'*" per
trotum de irrigação, cuja lixaçio seti estabelecida para cada tipo inicialiva de ""'~='JS privadas, ~ejmlltore$:tmai<.
de projeto, segundo suas fonnas especificM de administniÇio,
Art. 12.Nos projetas de iirigação o usuário da água está obcoosidelllndo a cobertura da amortização dos investimentos =li- rigado a:
'
zados-em teiras e obras de iofta-esttutma.. bem CtJIIlÓ os encargos
I- utilizar a água com eficiência e ecooomia7 no local e de
financeiros de empréstin>os tomados para sua execnção.
acmdo canos critérios de outorga pertinentes;
VII- Condominio de Inigação, a re1IJljjo de dois ou mais
II- implantar o projeto de ·acmdo com as """""'PÇÕe e pairri-tes, titulares dos lot<s, com a fmalidade de utilizar-se de driles técnicos adequados e manter as instalações e olns hidclulimodo .commn das obtas de mfnl-eslnltma e beofeitmia bi<lroaglí- casem perfeitas coodições de uso;
m- contribuir proJlOICiona.lm l canservaçio e manucolas, cujas despesas de operação, manutenção, deJreciação e
amortízaçiio silo proporcionalmente mlEadas en1re os cond&ninos, tenção dos leitos do CUISO d'água, esiiUtmaS bidriulicas, caminhos
sendo que, das áreas onde estas estão implantadas, aln'boir-se-li a de serviço e demais obms e instalações comuns;
cada um dos tilularea uma putC oo !'ração ideal, cotreSpOOdeJJie
IV- Dãoutiü= a água em maiocvOOnnt: do que o n>nr«tic!o,
ao valor ru l área das pattes especí.ficas, eoufom1c deliniçãoobj>- sujeitando-se aos I•gnlamentos c sançõeo eslabelecidos.pelo OOil!talo
to da com>spolldente convençio.
pt6plo; e
VID- Distrllos de Inigação, associação civil de direito
V-<XliilliDicarpreviamemeenafoanadaleiaaota:idadeamprivado, sem fins lucmâvos, com personaijdade juódica. patrimô- petente quando, por qualquer motivo, não for utilizado, Jransil6ria ru
nlo e adminislJ:açio próprios, com pcw> de domção indetennina- peon.,.,.,.,ovolmnetotalru parcial de água outorgado.
do, que coogregue os irri~ de um '"' mais projetas de irrigaCAPÍI1JLO IV
ção, com a fiDalidade de opmr c manter a iDiia-<OStiUtum de ÍIIi·
Do Uso da Água
gação e drenagem de uso canum, sob a forma de adminislJ:açio
privada.
M 13 A utilizaç11o ,de águas feder.lis, supéi:ficiais ou subtenâneas, para fms de iirigSção, conforme definido no inciso m,
IX-"""--deDirãtosdeU.Oda1-·
~--.....,...., oatoadmjn"""'ivo do artigo 20 da Constituiçi!o Federal, é autorizada, concedida, sumedianteoquolamrtaidadedeleotaadocl::múriodeum"""""'h!dóoo

facultaa""""""'odncito·de1JSC?des.>emcurso,sob~estabeleci-

dasemoott:tato.oboclvadaaPoliiicaNacit:mldeROCIIIllOSH!ddoos.
X- Usuário, a pessoa tisica ou jmidica que detenha a outorga do uso da água.
XI - Licença Ambiental, a autorização dada pelo Poder
Pllblico a detenninado projeto de irrigação, coaespoadendo a sua
COOiincia com a Política Naclona1 de Meio An:Íl:>iente.

CAPÍI1JLO m
Dos Programas e Prujetos de Irrigação
Art. 6° O Plano Nacional de Irrigação, de camrer pluriannal,
teiá por base as disposições deSia Lei, e contetá as <liretrizes c
prioridades dO Poder Pllblico Federal para a irrigação e dmlagem.
Art. 7°Progtama de hrigação é o coojmtode açõesque tenba por fmalidade o desenvolvimento s6cio-econ<1mico de determinada bacia hidrográfu:a, oo o au=to da sua prodoção c produtividade agticolas, at<avh; da implantação da agticulrura iirigada.
~o único. Os Flogramas de Jiiigação podemo ser Wnbém elallot>dos pelos Govemco E>taduais e Municipais, emCOilSOilância com os dispositivos desta Lei e do PiaDo Nacia!al de fn:igaçio.
Art- 8" Os Projetas de brigaçio, para os efeitos desta Lei,·
podem ser públicos ou privados.
§ 1• Os projetas públicos de iirigação serão de iniciaâva
Federal ou dos <lavemos Est>duals e Municipais.

pervisiouada, cootdenada e fiSCali2ada pelo Poder Pllblico, em eoufcnnidade coma Política Naciooal de Recun;os Hídricos.
Art. 14 O uso das águas para irrigação e atividades decorrentes, por pessoas fisicas oü jmídícas, depende de prévia outorga
do Poder Pllblico, nllo podendo ser utilizado em locais distintos
daqueles para os quais boover $ido facultado.
§1 0
de
de •
bel
•
• s contiatos ootorga pam uso
agua esJa ecerao
volume. p:azos e condições, considerando. inchlsive, as obrigações expressas DO artigo 12 desta Lei.

§ 1.• A intenupção do uso da água. no volume total oo parcial ootorgado, de forma permanente, conforme previsto no inciso
V, do artigo 12, implicará. respectivamente, cancelamento ru Ievisilo do coniialo de outorga.
§ 3•0s muisusuários que nllodispotlham da outorga tmada
nesteartigodevelioobtê-Jaoosteanosdoregubuneotopertinente.
§ 4• Quaude """""""' duas ou mais solicitações par.> um
mesmo mananciaL oodc a água nllo seja suficiente para atender a
todas, teiá prioridade a que melboc ateada ao interesse sociaL
Art. 15. A Cll!orga do direito de uso da água em propriedade rur.d, que ne<essiJe da implantação de beDfeit<lrias de uatm:eza bíclcica,
s<ri coodiciooada a apresemação, por parte do solicitanJe, de projeto e
DlOIIl6ria desaltiva com exp=sa respoosabilidad de téaúco especializado,paraevitarcooflitosdeusosdeágua,elevaçiooorebaixamento
de kDçol iielili<:o Ql innndaçio de prop;.dades •dja"""'eS
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§ 1° Exoepcia>ahneme. e a afu!rio da entidade competente poArt. 16. As obms bidraúlicas voltadas para o uso em iniga~
dexá ser cedido lote para instalação de .s.gão públiro desde que se
ção, s6 podem ser executadas mediante outorga.
_§ I 0 A Dão observância do disposto no caput deste arti8o destine a atividade de treinamento e experimentação tecoo16gic:a.
§ 2" A cessão glliiUia de que tDita o Cllpllt deste aiti3> sem rev«levará o reponsável, inclepeDclente de aç!o judicial, a retini-la oo .
demoli-la, restaheleceudo as condições do estado amerior, respon- tidac:asoDiot<dJasidoannp:idaade<rinaçãnooJD:lDde 2 (dois)=Art. 24. Par.t efeito de programação da sua produção intesahilizando..se, na forma da lei. o autor, pelos danos e prejuízos
grada, as áieas de sequeiro, interiores ru adjaoentes a um prqjeto
que venham a ocasionar.
§ 2° No caso de novaç!o pocleiá o Poder Pllblico promover de io:igaçio, Dão poderão utilizar água para sua inigação mesmo
a Ietiiada oo demolição da obra indevida, usando para tanto e se que sejam consideradas como compreendidas DD projeto.
Art. 25. Nos projetas ;úblicos de ittigação. em caso de apropreciso, de fmça policiaL
Art. 17 A utilização de água poroutor:ga. para flllS de iniga- veitiiJ!1f1110, tctal cu pncial da estrutma. fundiária p:eexistmte, os JXOção e atividades decorrentes, está sujeita a remuneração a ser fiXa- prietários das ...,.. são coosidemdos in:igalus, para a;; efeitos desta
da de acotdo com a legislação vigente e o contrato específiCO, es- Lei, desde que maoifesttm tempestivamalte es1a inteiJção. e atendam
aa; requisi!os legais e """ objetivos dos respoc:tivos p<qjdos.
tabelecido em regulamento.
Art. 26. os projetos pu'blicos de inigaç!o poderão ser imPar!gtafo único. Os cootralos de rutaga poderio ser ...nova~ desde que arendam as cmdições estabelecidas em regnlameiuo, plail!ados em tems privadas mediante participação societária.
Art. 27. As tmxas de domínio das obras de infm-esttutura
devendo a solicitação ser feita em prazo Dia inferior a 6 (seis) meses,
de uso comum de io:igaçio e drenagem implantadas, total ou paran""'*"tes à data de ~enci""""""" obedecido o seu J!!3!0 máximo.
cialmonte, cem rerursos públicos são de propriedade da entidade
pública que implantar o projeto.
CAPITULO V
Art. 28. Po< ato do Presideu!e da República pod<rio sec declaDos Projetos Públicos
I>das de utilidade públiea oo interesse social, para fios de desapropriação, as áreas ru ten:as oelecion;ldas para a implantação oo expansão
SEÇÃOI
de projetas públicos de inigaçio. apljçmdo.se, DO que coober, a legisDo Uso do Solo
lação soble desapropriações e a n-gulanmtaçã<>da p<esenle Lei.
Art. 18. Os projetos públicos de inigação setão localizados,
§ 1° No caso de p<Qjeto de io:igação de inte=se social popriotitariameme, em t = do patrimônio público, para esse fun derá ser utilizada a legislação relaliva à R<founa Agr.lria.
reservadas ou adquiridas.
§ Z' O Poder Pllbliro promovetá o IeassentameDto em pro§ 1° Nas áieas públicas todas as propriedades são resolúveis jotos de io:igação de inteiesse social dos pequellOS produtores que
e as caracterizadas como familiar são também indivisíveis.
o <Eejarem. quando previamente exerciam atividade em áreas que
§ 2" A resolubilidacle estabelecida nesta lei se destina a as- veubam a ser adquiridas para prqjetos de inigaç!o.

segmar o cumprimento dos princípios e normas que regem os projetos públicos de io:igação.
SEÇÃOll
Art. 19. Nas áieas reservadas ou adquiridas de que trata o
Da Iufra-Eslrutura
artigo anterior, as tenas agricultáveis serão sempre destinadas à
exploraç!o intensiva, agmpecuária ati agroindustrial, e divididas
.Árt. 29. Os projetas_ públicos de inigação cleveriio conter,
em lotes de dimensões variáveis de acordo com a estrutura de pro- de acotdo com os estudos téi:Dicos realizados, a infta-esttuttD2 de irdução projetada, observado o planejamento do múltiplos usos ... rigação e dreDagem de uso comum, voltadas para o apoio direto à protabelecidos para a áiea.
dução, COEilJll=ldendo bmagens e diques, esiiuiUiaS e equipamento •
de detivação, teealque, adução, coudução e distrilmção de água, es§ 1° Os lotes pocleião alienadus oo anindados a pessoas tiadas e linbas intemas de energia elétxica e de OO!J!Jmirações, Iede
f!Sicas oo juridicaS que teiJbam como objetivo a.agricultura iniga- de drenagem coletiva e ptédibs de uso da admini.mação.
da.
§ 1o A i:Dfta-estrutula social de uso comum Dão será coosidera§ 2" A forma de alienaç!o e de ocupa.Çlio inicial dos lotes da como parte do projeto de io:igaçio para efeito de rateio em... os irseião objeto de regulamentação especifiCa. •
rigantes das despesas com implantação, "'""Çio e mamrtcnção.
§ 3°Pata efeito de alienação, todas as obtas e serviços exe§ zo As despesas coaespondentes à adDJinjstrnção, opemcutados no lote teião seu custo incorporado ao valor da tem..
ção, conseiVação e ma.mn.enção da iDfra-estmtura. comum. menArt. W. As áieas dos prqjetos de io:igação de interesse socionada no caput deste artigo, serão divididas propa:ciooalmente.
cial seião divididas exclusivameme em lotes familiares e geridas
entre os beneficiários: nã fonna fixada em xegulamento~ salvo nos
como empxesas nn:ais.
casos das concessões previstas no artigo IOdesta Lei.
Art. 21. O lote familiar, ruja dimensão não poder.l ser infe'
Art. 30. O Poder Pllblico dotar.l as suas entidades vinrularior à áiea míilima de produção capaz de assegur.u- a promoção
das dos n:cursos necessários à implantação da infra-estrutura soeconômica e social do io:igante e sua família, é definido com base
cial e benfeitorias intemas básicas nos lotes familiares..
em esiUdos específicos para cada projeto e região, através de pará§ I 0 À exceção dos io:igantes de lotes familiares é de resmetros estabelecidos em regulamento.
ponsabilidade dos demais inigantes os investimentos em benfeik>Art. 22. Regulamento especifiCO defmir.í as obrigaç&s dos
rias intemas nos seus respectivos lotes.
proprietários de lotes familiares e de seus sucessores, bem como a
§ 2° A infra-est:rutur.l de irrigação terá os seus io.vestime:ntos
cadeia de henieiros ou legatários e as condições de alienação desse liDlOitizados, tctal oo patciaimente, pelos irrigantes, de accxdo com a
tipo de lotes, observado o disposto no artigo 19.
foxma de gestão dos sist=as de inigação. confa:me estabelecido nos
Art. 23. Somente seião pennilidas cessões gratuitas de lotes
contratos próprios aos quais estiver submetido o inigante.
ou parcelas em áieas de projetos públicos de inigação, quando fo§ 3° Para efeito de alienação, as benfeitOOas internas realidestinadas a obeas de infra-estrubll'a social comum, devendo, zadas DOS lotes familiares telão seu valor incoiporuio ao valor da
p~eferenriialmente, situ.atem-se em terrasnio ic:igáveis..
tena, cuja foxma de pagamento será Ieglllada.
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Art. 31. Nos projetos públicos implamados com teCU1SOS da
União as obras de infta-esllUtura de uso COIDilDl são de propriedade da entidade pública que implalltar o projeto.
·
Art. 32. Os lotes familiaies sitnado$ nas áteas dos pro,iç"tos
públicos de inigação se suboRfinarão às mesmas diretrizes pCrtinentes aos demais lotes.

sEÇÃom
Do Jrrigante
Art. 33. O inigante, quando integrante de coodomfnío ru
distóto de ínigaçio, sujeita-se aos seguintes deveres:
I - adotar medidas e práticas recanendadas pela administração pam o uso da água. utilização e cooservação do solo;
II- obedecer a normas legais, regnlamentos e decisões administzativas pertinentes à situação e alividade do inigante;
.
m - explorar, téctóca e economicamente, a áiea inigável
solrsua responsabilidade;
-IV - pennitir a, fiscajização pela administiação do projeto,

de suas atividades inerentes "'aa uso da água e do solo; e prestar as
informações solicitadas;
V- propc<ciooarfacilidades à execução dos IIabolhos necessários ru úteis à OODSeiVação, ampliação, modemiza9'<' ru modifJCação
das obras e das instalações da infta-<stnlllna de inigação e drenagem;
VI.- cnmprir as obrigações assumidas DO cmlllldo pelo
qual se tenha investido na posse e exploração do lote; e
VII- pagar as tarifas devidas por f"'l? das o1llo~as que lhe
tiverem sido concedidas.
§ I" A iDfrigência de qualquer dos deveres estabelecidos
neste artigo, bem como nas demais disposições legais, regulamentares e COlllialnais, inemrtes à condição de ínigante, =metam ao
inftat.or. pteliminarmente, como pena pecllDiária, a aplicação de
mnlta conttamal, cujo vakr setá estabelecido em tabela pt6póa do
6tgão público responsâveL
§ Z' O não pagamemo da multa DO J!13ZO de 90 (noventa) dias,
sull!ndetá o infiator à sua reedição, por mais duas vezes, sem p<eju!:m
das anteriores. Persisândo o Dão pagamemo sem acicoada a co00mça
judicial, sem p<ejuízo da aplicação do disposto DO art. 18, §§ !"e Z'
Art. 34. Se o adquirente do lote, 011 o seu sucesscr~ vier a
desistir da exploração djreta. ru deixar injuslificamente inexplOiadas áreas suscetíveis de aproveitameúlo, ser-Ihe-á imputada a pena
pecuniária pxevista no§ 1" do art. 33, sem prejlf:zo de aplicação
das medidas judiciais cabíve~ inclusive, de acoido com os contiatos eapeeíficos. da condição de resolubilidade.
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promnção, divulgação, capacit{!ção profiSSiDDal, editotação especializada e organização institucional, eD1re outros..
Art. 39. Fica a Companhia de desenvolvimento do Vale do
São Franscioo - CODEVASF aut<Jrizada a participar aciOilliiiamente de projeiOs e emp<eendimentos de inigação e beneficiamento da produção, que se implantem na área da bacia do Sio

Francisco. mediante, exclusivamente, a incmporação e apropriação de bens de seu patómõnio e sexviços que venha a p<eStar.
Art- 40. O imgarie dos projetas privados de itógação ficam sujeirosacsdev<a:s ~ doart. 33, iocisooi, n,m, IV, V, VI e vn.
Art. 41- Passa a contar da data de publicação desta lei o prazo de 15 anos a que se refm: o art. 42 do Ato das Disposições
Constitucionais Trnns.itórias.
Art. 42. O Poder Executivo, no ptazo de 120 (cento e vinte)
dias da promulgação desta lei, promover.i a sua tegolamentação,
bem como encaminhará ao Poder Legislativo OS projetos de lei de
sua competência e iniciativa privativa, que complementem as disposições nela contidas.
Art. 43. Esta lei'elltra em vigor na data de sua publicação.
Art- 44. Revogam-se a Lei n• 6.662, de 25-6-79, o Decteto-Lei
n• 2031183, a Lei n• 8.657, de 25-5-93, e as demais disposições em
comcirio.

Justificação
A inigação fo~ provavelmente, nesie século a grande responsável pelo crescimento da oferta de alimeDtos, afastando-se

com. isso fantasmas do esgotamento de áreas cultivaveis.. face ao
crescimento da população mundiaL A sua participação na produção de aliernntos tende a crescer ainda mais.

O Brasil no entamo, em contraste com a maioria dos países
IIadição agt!coia, ainda limita suas áteas irrigadas a apenas
4% da extenção cultivada de seu tetrit6rio. Com isto flcam limitadas a produção de alimentos e, em CO!JSe<lllê:ocia, o aproveitamento do imenso Potencial agroindustrial do Pais e das vantagens
com

compatati.vas que suas condições geográficas oferecem.
Á Comissão Es~ do Senado para o Desenvolvimento
do V ale de São Francisco, ai> debruçar-se sobre as potencialidades
e coodições de aproveilamen!o econômico da promissora região,
constatou que o necessário impulso a ser dado a agricultura irriga- _
da encontra-se limitado pela Lei de Irrigação em vigor, datada de
1979 e, portanto incompatível com as condições s6cia-erondmi-

cas atuais, e as novas políticas govemamentais.
Faz-se assim urgente e necestmo ~a legislação básica. refereme à agricultura il:rigada às novas exigências do desenvolvimen!" ~ pais, equilibr.mdo o indispensável est!!IIIllo à participação da iniciativa privada, com a necessária função sócio-ecoCAPÍfULOVI
nômica dos projetos públicos.
Das Disposições Gerais
Por isso mesmo, o Projeto de Lei que a:a. se submete à
Art. 35. As instituições .firumreiras oftciais podeião, .,; apreciação dasta Casa apresell1a, dentto de mna defmição gei;ll
conjunto com a adm;nistxação pública. criar mecanismos de incen~ das diretózes da Politica NaciODai de Irrigação, algum aspeetos
tivo à produção, através de fmahciamento, podendo, neste caso, que merecem destaque:
serem os lote; objeto de bipoleca e penb<n, de acoroo com a sia) Iedefme os projetas de inigação entre públicos e privatuação de cada p<etendente.
dos, estabeleoendo para os primeiros, as condições de uso do solo,
Art. 36. A aquisição de lotes em projetas de irrigação aua- da infta-estruturae asrespcosabilidades do ínigante.
vés de execução judicial obriga o adquirente a submeter-se à cláub) permite a coocessão, por parte do Poder Público para que
sula de resolubilidade e demais ne<maS dispostas nesta lei
seja feita a exploração dos sistemas de irrigação, por ele implanta..
Art- 37. Nos projetes públicos de itógação as áreas que não ti- dos, nos tennos da Lei n•8.987/95;
verem efetivada a desrinaçio original e que letlbam sido ocupadas
c) vincula a outorgado uso da água paiO inigação às Politicom ~ 51 icas w:banas. podeião serttansfetidas pam o IllllDicípio cas Nacionais de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente. de foronde se locali7.am, para instalação de jnfra-estrutum social comum.
ma a tomar complliveis, e sob diretrizes comuns. as a.tividades
Art. 38. O Poder Público apoiarã e inceDl.ivará, léarlca e ft- que implicam exploração e preservação de recnrsos naturais;
nanceiramentc.. as associações técnico-científicas criadas com o
d) preserva a ação do Poder Público em proje<os de inigaobjetivo de ablar no setor de irrigação, pam prestar serviços na ção de interesse social;
•
. >
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e) inceDliva a participação de Estados e Mlmiápios Dll foonulação de !'rogtamas de Tttigação e na pr6pria implaiJiaÇ!o de P«>.jetos;
f) estimula a mobilização da iniciativa privada na implantação de projetos de agricultura irrigada inclosive mediaD1e associação com agentes públicos.
.
Tiatando-se de proposta orinnda do Poder Legislativo_· o
Projeto de Lei estabeleee diretrizes g=is, remetendo ao Poder
Executivo a IOgulamentação dos dispositivos e a distriblição das
competências cabíveis.
Ao apreseutar a pre=te proposição. fruto da primeim etapa •
dos seus l!abalhos. a Comissão Especial do Senadopam o De=volvimenbdo Vale do São mncisco entende estar CXllltribniwlo pam o
crescimento da atividade agócola no BiasiL em COD.w:nância 00111 as
nea:ssidades da sociedade brasileil:a. Por oo1ro lado, quer =firmar a
impo1tâDcia. do Poder Legislativo COlltribuir, de fOIDlllefeliva, pam o
aperl"eiçpamepto dos iDslrumentos normativos que promovam o ·melhor apmveitamenro das potencialidades nacicoais.
Sala das Sessões, 11 de agusto de 1995.- Reoan Calhei·
ros, Presic!eote- Wllldeck:Ornelos, Relator- Arlindo Porto-

m

José Alves-Belli Veras-OsmarD!as-Joel deHoDanda.
O SR. PRESIDENTE (Jeffet'SOil Péres)- O projeto lido fi·
caiá sobiO a mesa pata o recebimeoto de emendas, de aoordo com
o _disposto oo art. 235, inciso II,
f do regimento Intemo,
combinado com o art. 4' da Resolução n' 37. de 1995.
Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. I' Secretário
em exetcicio, Senador Nabor Júnior'.
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42

562,28

41

545,17

40

528,59

39

512,51

38
37

496,93
481,83

36

467,20

35

453,02

34

439,28

33

425,95

32

413,05

31

400,53

30

453,02

29

439,28

28

"425,95

27

413,05

26

400,53

25

364,71

24

353,60

É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' ffl, de 1995
Altera o Anexo ll da Resolução n' 42, de 1993.
O Senado Federal resolve:
Art.l'O anexo lida resolução n'42, de 6 de maio de 1993,
passa a vigorar na fOIIDa do Anexo desta Resolução.
Art. 2''0 disposto nesta Resolução aplica-se aos p:oventos
de aposentadolia e ás pensões decarentes do falecimento de servidores do Senado Federal.
Art. 3' As despesas decon'entes da aplicação desta Resolução corretão a conta de. dotações pt6prias do Orçamento do Senado Federal.
Art. 4' Est! Resolução emra em vigormdatade sua p1blic:ação.

Art. 5° Revogam~se as disposições em contrário o
Senado Federal, 11 de agosto de 1995 .
ANEXO

Tabela de vencimenros dos cargos da Cat:reira de
Especialização em atividades Legislativas
Nível'

Padrão

Vencimento

45

616,94

n

23

342,82

44

598,15

22

332,40

43

579,93

21

322,28
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I

20

312,49

07

244,29

19

302,98

06

236,90

IS

293,78

05

215,96

17

284,88

04

211,20

16

276,22

03

206,54

15

312,49

02

202,00

14

302,98

01

197,56

13

293,78

12

284,88

11

276,22

10

267,87

09

259,76

08

251,89

Justificação

VISa este Projeto .a,Jterar a Tabela de vencimentos dos Níveis Auxiliar e Médio do Quadro de Pessoal do Senado Feder.U, a
fun de adequá-la a Tabela dé vencimentos dos mesmos níveis do
Qladro de Pessoal do Centro Grifico do- Senado Fed=l, aprova- da pela Resolução n• 51, de 1993.
De acordo com o critétio adolado por aquele 6lgão, previ5to na citada Resolução~ a Tabela de vencimentOs é estruturada de
foona a pemri1ir a intetpenettação de padi6es de um nível no outro. Exemplificando: O Nível Supericr compreende os padroes de
lO a 30; o Nível Médio de 4 a 23; e o Nível Básico de 1 a 16.
Logo, são COJilWlS aos Níveis Superio< e Médio os padrões de 10 a
23; e aos Níveis Médio e Básico os padrões de 4 a !6. Além do
CEGRAF, também o poder Executivo jã adota clito critétio,confotlllO se vê da Medida Provisória n• 583, de 16 agosto de 1994.
Em se aprovando o p:esente Projeto, a estmtura da Tabela
de vencimeDtos do Quadro de Pessool do SeDado Federal. que alUa!meote wmpn:ende os padi6es de 1 a 45, sendo os IIÚIIlmlS 31 a 45
alri1:u!dos ao Nível Superi<>:; os de mlmeroo 16 a 30 ao Nível M!dio;
e os de IIÚIIlell:>S 1 a 15 ao Nível Auxiliar (Básico, no CegJllf). penDa·
necaâ inalterada quanto ao escalmame:nto veatical de padrões. i&to é,
de 1 a 45. Parem, os valores de veucimemos dos padroes de 26 a 30,
de Nível n (Médio), passam a serequivalemes aos dospadroes 31
a 35 do Nível m (Superior); e os de 11 a 15, do N'1Vel I (Auxiliar)
aos dos padi6es de !6 a 20, do Nível Médio.
Sala das Sessões, 3-S-95 -EmaniAmorho -JoséSamey
- Teotonio Vilela Filbo- LeYy Dias - Walded< Ornelas -Júlio
Campos- Odaàr Soares- Renan Calheiros.
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Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal e dá outras providêucia..

PARECER N' 486, DE 1995
Da Comissio de Coostituição, Justiça e Cidadauia,. sobre Diversos n' 78, de 1995 (l'ro<esoo n'
01344UM-S, no Protocolo Adniinistrativo), relativo a
• comulta da Comissão Diretora sobre a juridíddade
de anteprojefo de resolução que "l\Jtera o An"'o II
da Resolução n• 42, de 1993 (Os. 37), em especlalno
partladar do aobimeoto de projeto de lei ou projeto

ANExO II

de resolução para disdplinar o assunto'"~

Tabela de VencimentosdosCaigos deCam:iJ:a
de Especialização em Atividades
Legislativas (Ar!- 13)

Relator: Seaador Rooaldo Cuoba Lima
Relatório
A Owtrim6o Diietora do Senado Fedetal submete à apreciação desta Comissão o processo em epígrafe. que envolve consulta
sobre a juridicidade de aoteprojeto de resolução atinente a pleito
de categoria de setVidores da Casa e, "em especial, no particular
do cabimento de projeto de lei ou projeto de resolução paia dlscipliDaro assunto".
·
Trata·se de aSSUlltO fá apreciado. no mérito. j>ela Comissio de origem. nos termos da competência que Jhe é conferida
pelos ~ I e ill do artigo 98 do Regimento Interno, cabendo
a este Org6o Téccico o exame da matéria sob o àogulo ju:ádicofotmal-

..!N:!!"!'diL------"""~-----~"!!!!:!!!!!!!!2..._ __

16.331.788,20

Parecer
Como o objeto da deliberação da Comissão Diretota diz
respeito ii f>Xação de veucimentos de servidores do Senado, verifica-se prima fade- estamos diame de matéria de~ privativa desta Casa Legislativa. "'.; c1o disposto oo inciso xm do artigo 52 da Cmsti"'ição Fedem!, que .-ri competirpriwtivamente ao
Senado Fedeml "dispo< solxe sua ~·izaçio, funciaoamento, polícia, criação, tmDsfa:mação oo extiução de =gos, empregos e limções
de """' seMços e fixaçiio da respediva retlllliKmlção, obsezvados os
paiâmetros esll!belecidos na lei de ditetrizes OIÇlDIOillárias"Ressalte-se que, IIalando-se de decisão com impaeto insignifu:ante no orçamento do Senado- eis que o an~eto de resolução não prevê efeitos financeiros retroativos -.não há como cogitar de qualquer coodicionameDto espeeíf100 da lei de diretrizes
mçamentárias em relação ao caso vertente.
Entendemos. outrossim, ser iiicontroversa· a questão da espécie noanativa cabiveL Com efeito, o artigo 213, c, do Regimento lutemo desta Casa é claro ao eleger o projeto de resolução
cano o instnnuento apropriado pata veicular proposições sobre
matéria da competência. privativa do Senado. entendimento este
que se pode também inferir ditetmnente dó disposto no já citado
inciso m do artigo 98 do mesmo Regi!D.eutoVoto do Relator

Diante do exposto, coocluímos que o anteprojeto examinado não merece qu~ reparo quanto ao aspecto de juridicidade,
podendo, a exclusivo juizo da Comissão Diretota, ser submetido à
deliberação do Plenário na forma de projeto de resolução, nos termos do inciso m do artigo 98 do Regimento lutemo desta Casa.
Sala das Comissõeo, 21 de junho de 1995- - Íris Re%<11de,
Presidente- Ronaldo Cuoba Lima, Relator- L6do AlcântaraNey s.......,... - Jader Barbalho - Luiz Alberto - Josapbat
Marinho- Ademir Andrade- Jefferson Péres -José IguáeioRomez Tebet- José Edaardo Dutra -José Foga!i" - Esperi·
dião Amln- Bernardo Cabral- Romeu T~~~~~&

m

44

15.834.288., 14

43

15.352.111,38

41

14.884.781.S1

41

14.431.841,37

40

13.992847,87

39

13.567.371,61

38

13.154.996.37

37

12755.318.75
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1.2.367.964,86

23

7.7T1.218,!D

11.~.41

22

7.541.242-Z

11.628.62l.Sl

21

7 .312..S90,67

11.275.943,09

20

7.091.036.33

10.934.124.12

"

6.876.359,01

31

10.(;02830,27

18

30

9.654.829,73

17

34

16

-

6.271.487 2S

2S

9.07:5~449.83

lS

:5.717.24:5,17

Z1

8.799.176.81

14

S.591.!4S,90

8.531.479,27

13

S.467.918,4S

12

S.341.494.SS

11

.5.229.810,43

2S

n

6.466.788,o7

24

8.02J.7S4,Ql
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·O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Encetrru-se on-

tem o pi3ZD pam apreseutação de emeudas às segoin"õ' 'matérias:
... - ProP,deLeidoSenadon°24,de 1995, deallto<iadoSena10

..,

;

09

08

06

4.479.426.,56

os

4.130.514.04

do< Odacir Soares, que dispõe sobte a proibição de veuda de bebidas alcoólicas para menores de 21 anos e dá rutras providências; e
· . · -Projeto de De=to Legislativo n•S1;de 1995, de iniciativa da canissllo de Assuntos Ecooilmieos, que autori2>< a alienação
pelo Govemo Fedet>l de uma área de terras de•4.235 hectares, situada no Estado de Mato Gtt>sso;
' ·
Aos projetas não foram oferecidas emeudas; · ·
As matérias selio iD::lufdas em Otdem do Dia opommamente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A Presidência
comunica ao Pienmo qoe, uma vez fmdo·o ptaz0 fru.do no p:uágnfo único do axt. 254 do Regimento ·Intemo; combinado com o
art- 4• da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Fedetal, sem interposição do recurso ali p-evisto? detemJjnc.J o axquivamento definitivo das seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Cimara n• 125, de 1992 (n• 914/91 na
Casa de origem), qoe altem os arts. 513, 737 e 738 do Código de
Processo Civil;
' .
-Projeto de Lei da Câmaia n•130, de 1m (n• 1597/91 na
Casa de origem), qoeallexao art. 745 doCódigodeProcesso.Civil; e
-Projeto de Lei da Cimara n• 38, de 1995 (n• 4.409/94 na
Casa de origem), qoe altem a' redução do inciso I do art. 100 da
Lein•S.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil.
Será feita a devida commicação à Cimara dos Deputailçs.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Sobte a ll_lesa,
proposta de emeuda à Constituição que será ~da pelo Sr. J• Secre-

tário em exercicio? Seoadcr Nabor Jl.ínior.
-

04

03

3.9S5.913,90

3.794.984.72

Élidaasegointe

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"47,DEI995
Institui a Justiça Ag>:ária.
. .. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado FedeGl!,
nos termos do art- 60, § 3•, da Consliluição FederaL promulgam a
segointe emenda ao texto.®nstitucional
Art. 1• Os arts. 92, caput, 105, 108, 109 e 128 da Constituição Fedetal passam a vigornr Com a segointe redução:
"Art. 92---------------------

02

3.516.993,41

IV- os Tribunais e Juizes Agrários;
V- os Tnõunais e Juizes do Tmbalbo:

VI- os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VII- os Tn'bunais e Juízes Militues;
vm- os Tnõunais e Juízes dos Estados e do DisDI

2.293.284.30

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O projeto será
publicado e, em se~ ficará soQ<e a mesa dunmte cinco dias úteis,
a fim de receber emendas, nos tennos do aiL 401, § 1•, do Regimento
Intemo, combinado cano art- 4" da Resolução n• 37, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Esgotoo-se ontem o pi3ZD previsto no art- 91, § 3", do Regimento liltemo, sem~
teoba sido iDteiposto ream;o, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
do Projeto de Lei do Senado n• 92, de !995, de autoria do Senador
José Agripino, que dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (!PI) na aquisição de vefcu1os que menciona.
A matéria foi ·aprovàda em apreciação conclusiva pela Co- .
missão de Assuntos EconômiCos0 projeto vai à CâmaJ:a dos Deputados.

trito Federal e Tenitórios;

··-··---..------~----------··----

"Art.·lOS ·--·----------·-··-----·!- ·-------------·--·--··-··-··-----

-------------··---·--·-·-··--

h) o maudado de injmção, quando a elaboração
da DOnlla regulameutadora for atn"buição de órgão, entidade cu autoridade federal, da adminis!Iação direta ou
indireta.. excetuados os casos de competência do Supremo Tril:omal Fedetal e dos ótgãos da Justiça Militar, da
Justiça Eleitoral, da Justiça do Trnbaibo, da Justiça Fe-deral e da Justiça Agrária;

"Art. 108 -------.--·-·---·-··--!- ·----------------------·8) os juizes fedeials da área de sna jurisdição, incluídos os da Justiça Militar, Justiça do Trnbalbo e da

454

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Justiça Agrária. nos crimes conmns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, res-

.
. .
"
--··-·-·----·------·---

salvada a competência da Justiça Eleitoral; .·.. ·

.

''Art. 109..... _..:._;. ____ .. _ _ _ _ .__....._,_,.
I- as cansas em que a União, entidade ontárquica
ou empzesa pública federal forem inletessadas na condição de autoras. Iés, assistellWl ou opoaentes, exceto as
de falência, as de acidentes. de tiabalho e as sujeitas à
Justiça EleitoraL à Justiça do Tmbalho e~ Justiça Agrária;
,_

______ _____.._.___

IV- os crimes políticos e as infrações peDAis .paticadas em detrimento de beus, sazviço5 ou interesse ·da
União ou de suas entidades autánjuicas oo empresas públicas, exclu!das as coctEavenções e ressalvada a compotência da Justiça Militar, da Justiça Eleitoial e da Justiça
Agtária;

.
. .
"
"Att. 128-------------------·
I- - - - · - - - - - - - - - - - · - - · - -

------...,.------------·-·--

b) o Mmistério Pdblico ~o;
c) o Minlstério Pdblico do Tmbalho;
d) o Mmistério Pdblic:o Militar;
e) o Ministério Pdblic:o do Distrito Fc:detal e Terrilórios.

Art. Z' o Cap!tulo m do Trtu!o IV da Cocstituição Federal
fiCa acrescido de uma Seção V composta dos seguintes arts. 111A, 112-A. 113-A e 114-A, renuiillmUJdo.se a atual e as demais do

referido capítulo.
"SEÇÃOV

Doo Tribunais e Juizes Agrários
"Art. 111-A. São órgãos da Justiça Agrária:
I- o Tnõunal Superior Agrário;
TI- os Tn"bunais Regiooais Agnirios;

m-os Juízes Agrários.
§ 1' O Tribw!al Superior AgWiq canpor-se-á de,
no mínimo, quinze miDistros. escolhidos dentre bmsileiros conimais de trinta e cinco e menos. de sessenta e cinco anos. llODl<ados pelo Presidente da Repúbli<:a. após
aprovada a escolha pelo Senado fe4eral, sendo onze escolhidos dentre juizes dos Tribunais Regionais Agnirios
e quatro dentre adovogadoo especiali<tas em Direito
Agnirio e membros do MinistérloP6blic:o Agnirio, alte<nadarnenre, indicados nas foona do art. 94.
.
§ 2' o Tnõunal Superior Agrário compor-so-á na
pximeiJ:a investidura de 7 (sete) tnioislros. de livre ,.,.,...
ção do Presidente da Re!iu""blica. de zepul.aÇão ilibada e notáve[ sabei }nfdico. especialme.lte em Diieito Agnirio,
após a aprovação pelo Senado Fedetal.
§ 3' Funcionaxá junto ao Trilnnal Superior Agrário o Conselho da Justiça Agrária, cabendo-lhe na fonna
da lei, exercer a supervisão admiDistrativa e orçamentária da Justiça Agrária de primeiro e segundo gtaDS. incumbiDdo-Jhe receber e processar as reclamações contra
os trlrunais e juízes agrários.
§ 4• A lei disporá sobre a construção, investidunl, ·
jurisdição, garantias~ organização e condições de exercício, bem como sobre a competência illlema dos órgãos
da Justiça Agrária.
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Art. 112-A. Os Trirunais Agrários compor-se-ão
de, no mínimo~ sete juízes~ recrutados na respectiva região e nomeado• pelo Presidente da República dentre
biasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cin·
co anos, seDdo:
I- um quinto dentre advogados com mais de dois
anos de efetiva atividade profissional em Diieit<> Agrário e memllros do Ministério Público Agnirio com mais
de dois anos de C3l"IOira;
TI - os demais, mediante promoção de juíze•
agrários com mais de dois anos de exetclcio, por antigüidade e merecimento, altemJidameme.
Parágrafo Único. HavOiá nos Estados, bem como
no Distrito Fedeml e Tetritórios, uma seção judiciária,
que teiâ per sede a respectiva capital, onde funcionari!o
os Tnõunais Regionsis Agrários.
Art. 113-A. O ingresso na catreiia de Juiz de Direito Agrário far-se-á amovés de eonCUISO público de
provas e títulos, sendo olrigat6ria a prova de Direito
Agnirio, bem oomo o titulo de especialista na área, além
da comprovação da experiência especifica.
Parágrafo únioo. A lei disciplinará a prolllOÇão e a
remoção ou a peonuta de jul,. e membros dos Tn"bunals Regionais Agnirios.
Art. 114-A. Compete à Justiça Agrária processar
e plgar todas as ações que tenham per objeto o domfuio
e a posse da"'""' turaJ pu""blica ou pxivada, bem como
questões agiárias fundiárias e agrlcolas, especialmenti
I- as ações discrimiDat6ria de tem1s devolutas,
inclusive os litígios entre a União e os Estados e os Municípios, ou entre estes? bem como :mas respectivas autazquias, empresas públicas ou fundações;
. TI- as ações de desapropriação por interesse social para-fms de reforma agtária;
m - as ações possessórias. reivindicatórias, decla!atórias de usucapião, demanoatlírias e divisórias;
IV - as. questões .relativas aos direitos de viziDhança em tem1s mraio;
V- as questões relativas à aquisição e à perda. da
propriedade ItJial. à emlUluse à servidão de prédio nisti- co. usufruto, uso habitação e as rendas coostituídas so-

as

bre os imóveis mrais. bem como aos vícios de evicção e
tedibitoriDs;
VI - as ações de depósito de bens mraio e as
questões relativas aos direitos reais de garan~ quando

tiverem por objeto bens IUI.'3is móveis ou imóveis;
vn- as questões relativas à tn"butação e à previdência rur.ris;
vm- as questões referentes à proteção da economia e do credito IUial. bem como da produção e comerciali>ação agtícolas;
IX - as questões deconentes dos contiatos agrários;
X - as questões dos registros públicos dos im6veis rur.ús e do cadasttamento;
XI- as questões relativas à defesa da ecologia e
conservação dos recursos naturus. das florestais, da
caça e da pesca. das áreas de explomção mine<al situadas em tems rurais;
xn - as questões relativas aos direitos e ocupação das lelias iDdígenas;
Xlli - os crimes paticados na disputa da tena e
de seus acess6rios.''

Att. 3" O A!D das Disposições Constituci0113ÍS Transit6cias
passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:
"Att. 74. Até que sejam implantadas todas as va·
ras da Justiça Agnlria. a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes agrários ca~rão aos juizes da Justiça

Conmm e aos da Justiça Federal, na forma em que amaimente se encontr.un.
Att. 75. Incumbe ao !'Iesidente do TribuDal Superior Agtário a adoção de providência DOCCSsárias à insta·
lação e ao funcionamen!D da Justiça Agrária, nos termos
do att. 99 da Constituição FederaL"
Art. 4° Revogam-se o inciso XI dO art. 109 e o art.. 126 da
Constilllição Federal.
Art. 5° Esta Emenda Cooslilucional entra em vigOI na data

de sua publicação.

·
Justilic:açio

As questões: dé ~estão sendo, precariamePte atendidas
pela Justiça Federal, pela Justiça Comum e pela Justiça do Trabalho. O desgaste do homem da term, do homem sem tet:m é imenso,
em busca de bltela par.!. os seus direitos. As condições a que se
eilCOD!m submetido o pequeno agricultor são lamentá.veis. revelando o desc:aso, a incária das autoridades páblicas par.1 problema tão
coostaulgOOo<.
O nosso homem simples do campo, analfabeto na sua esmagadola maioria, é obrigado a peregrinar por tiês justiças diferentes
em busca de h! tela jarisdicioual.
Ao deixar, inúmems vezes, as suas atividades produtivas,
para ir à cidade trntar dos seus interesses, sofre pejuim ecoo!lmim
lastimável. txris ele genlmenle não exm:e ttabalho assalariado xec&beudoapeuaspelaproduçãoqueauferecanopa=irooo-.
Os :recursos ímanceiros do camponês são escassos, a assistência judiciária praticamente inexiste e, como um joguete, ele
bate às portas· da Justiça do Trabalho, após vai à Justiça Cçmum,
até ver a campetência deslocada para a Justiça FederaL que s6 fun.
cioua nas capitais dos estados.
O camponês desiste. Não tem justiça, quer social, quer jurisdiciODlli. As situações se agxo.vam, a vioi&lcia
é hoje parte
da tragédia do nosso cof:idiano.
.

ruru

A Confederação
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NacioiJa! dos TI>halhad<xi:s na Agricultui:I-

Cootag e a Confederação NaciOilai dos Agricullores-CN 6<giiDs legítimos de represe1llação da sociedade nnal, são aronles em afinnar a

necessidade urgente da especialização da jlstiça_da tma..
O assnnro da especialização de uma justiça de terras merece
tratamento sério, isento e objeti.vo, Dão se prestando a ficar ao sabor das conveniências de pessoas w grupos de interesses.
O Brasil é um país de dimensões continentes, as suas maiores riquezas encontram-se no solo e no subsolo, a sua economia
depende essencialmente da agricultma.
A situação do meio Uibani> é agravada pelos probelam< de
concentração demográf"JCa, que gera violência e elevação do !ndice
de criminalidade.
o êxodo I1ll3i, causa da nstior COilCeDliação <Iemogr.i.t;ca urnana, OCCJiiFC em função das péssimas cax!ições·de vida no campo.
E de se considerar que a realidade do campo é essenclaimente diversa da realidade urbana. As relaçiSes de trabalho e de
prestação de serviços são peculiares. as necessidades e as reivindicações são diferenciadas, merecendo tratamento e disciplina espe-

Na Europa, podemos citar os agodelmiDgsratter, da Suécia, que são juf7<s especializados, cem competência especifica,

deste 12 de maio de 1927; a Irish Laud CommisSioít, da Irlanda,
instiblída pela Land Act, de 1881, sob administração britânica, foi
reformada pela Land Act, de 9 de agos!D de 1923; os Agricultu·
ral Laad Tribunais, da Inglaterra e Gales; o S.Otüsh Land
Courst, da Esc6cia. Com piOC"'iimentD mais infOlliilÚ e especifico, os Pach&amera, da Holanda; os LandwirtdJaflageriehte, da
.Alemauha; os Tribunais Parita.in:s Des Baux Ruramt,. da F:ra.nça; os "fn"bunais de Águn e Sessões Especiais", Tribunais Corte
de Apelação, da Itália; os Juízes Agtários Especializados. da Suíça; os Tribunales de Ias Aguas, os Jurados de las Comtmidades
de Labradores,os TribuDales para Redendón de Foros y Sobforos, em Galícia, Astúrias e Leon, os Jurados Mixtos del Trabejos Rural y de Ia Promcdón, o Tribuoal Arbitral de Censos,
na Qrtabmha e as Comissiones LocaJes, todos em Espanha.
Na América Latina, são exemplos lllliiC3Ilt<S de judicatura
agtária especializada o-Peru, a Venezuela e o México, podendo ser
citados também o Equador, BoKvia, Houduras.Juizados de Terra e
o TnDunal Agtário Superior, em segunda instância, são os órgãos
da Justiça Agtária peruana. Os JIJ74!8dos de Tierras, Bosques y
Aguas, em cada um dos IIDlDÍclpÍOs-sede de regiões administr.ltivas agrárias, e um Juizado Superior Agtário, em Caracas, são os
órgãos da Jurisdição Especial Agtária da Venemela, criados pela
Lei Orgbica de Tribunais e l'rocnliment"'l Agtários, de 20 de
alril de 1976. As Comissões Agrárias Mistas, previstas na Lei Federal de Refonna Agrária, de 1971, no México, têm COJll!lCI#ncia
par.! questões fundiárias e o que pertiue à ref= agrária. ··
_
Emetl!<' cÍai3 a idéia de que uma nova Justiça s6 atenderi. às
exigências da sua cri>ção, na medida em que os aplicadores da lei
estiverem aptos a exercê-~ imbuídos da filosofia e jdentjficados

e

com os princípios que informam o Dimito Agtarlo.
Reconhecida a e:üstência de uma sociedade agr.úia, com as
snas peculiaridades e os seus aspectos diferenciados de realidade
fálica; bem como o universo legislativo mtormado por princípios
básicos do Direito Agrário, inafastáve1 a idéia de uma tutela juris·
dicional especializada. v~do ~tnnnentalizar os propósitos básicos do Estado e de ampamr o agriculta:', que de todos os brasileiros é o maior injlsti.ç.a.do.
·
A especialização da Justiça Agrária possibilitará que os ma- giSlrádos decidam com maior rapidez, segurança e certeza. pois
que a jurisprudência terá cpndições de ser unificada através das
súnmlas, editadas por um só corpo jurídico
São caractensticas básicas da Justiça Agrária: ter o mínimo
de formalidade; o máximo de oralidade e con.centração; maiores
poderes instrutórios atribuídos ao órgão julgador, possibilidade do
cantatD dire!D e pessoal do magistrado com a área do CODflito;
maior uso do princípio da eqúídade; fase previa conciliat6ria; processo de execução siinplificado e gxo.midade par.1 o trabaibador assalarlado~ o pequeno empreiteiro, o arrendatário, o parceiro agú.cola e o pequeno proprietário rural; trÇs instâncias jW:isdici0113ÍS,
peritos técnicos e um quadro próprio. de Ministério Público vinculado à União.
Convém ponderar aiutla a conveniência de a Justiça Agtária
ser composta exclusivamente por juízes togados, em todas as suas
instâncias, em razão das dificuldades reais da Oiganização das co-

munidades de base rural.

A competêDcia da Justiça Agrária deverá ser ampla, de

cíficos.
--· modo a possibilirar o acesso WJioo e imediao à bltela jurisdicioO Brasil encontra-se atrasado em relação aos países que se nal, sempre que forem as questões oriundas das relações juridicas
propuseram a implantar um sistema legal agtário, porque não dis- reguladas pela legislação agtária, exceto as referentes às relações
põe dos meios técnicos para tal.
do txabalho assalariado no campo.
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A espccia1izaçio da Justiça Agtfrii proporcionará maior tapidez na coodução dos processos; desafogo dos outros ttibuna;s;
maior segurança na aplicação do Direito, com uniformidade de jurisptudência; maior espccializaçio, capacitação profiSSional, com
jufzes especializados; maior independência da pofitica ~ por se
tralar de ttibuDal fedetal; maior proteção ao desf~vorecido, com a

instrumentalização de uma reforma agrária justa, consciente e metód;ca; lllOi<mos facilidades ao usumio da Justiça, pela reunião das
COII!petências dispetaas, maior amparo ao agricultOr.

Art. 109. Aos jlfzes federus oompe<e processar e julgar.
Art. 128. O Ministério Público alnnge:
I- o Ministêrio Público da_ União. que compreende:

Com essas considerações, espero contar com o apoio dos

meus ilustres Pares que, com toda certeza. fll"Dlarão um .tJ:UUt:O na
história da temt deste imenso País contiDental, aprovando a presente proposta de emenda constitucional.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1995.- Senador Romero
Juc:á - Senador Hugo Napoleão - Senador Arfiudo Porto - SeD31loc Rol>erto Requião- Senador Guilherme Palmein- Senador José Bianco- Senador Leomar Quintauilha- Senador José
Agripino - Senador Geraon Camata - Senador BeDo Parga Sawlor Odacir &a=; - Senador Luiz Alberto de Olivein Senador Ney Suassnna- séuador Ramez Tebct- SOnactor Carlos Bezerra- Senador Gilvam Bo1"&"5- Senador Vilson Klemübing - Senador Joel de HoBanda - Senador Sebastião Roeba Senador Pedro Piva- Simador Mauro Miranda- Senador Valmír Campelo - Senador Fel1llllldo BezetTa - Senador Edison
Lobão- Senador Carlos Patnx:inlo - Senador Jonas Pinheiro Senadora Júuia Marise- SenadÓr Flaviano Melo- Senador José
Alves - Senador Júlio Campos - Senador João Ft"BIIça - Senador José Roberto Amlda- Senador Beai Verns- Senador Romeu Tuma - Senador Humberto Lueeua - Senador Geraldo
MeDo- Senador João Rocha.

IEGIS!..I!ÇÃO ClT~A
CONSTITUIÇAO DA REPUBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL
·---~--------··-·--··------·---

Art. 60. A Constintição poderá ser emendada nre&ame pro-

posta:

·------··-··---------··-··---··--§ 3. A emeDda il. Consljtuição-<eri. promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, oom o respectivo
DÚmerO de ordeoi
Art. 92. São órgãos do Poder Judici&io;
I- o Supremo Tn"hllnal Fedetal;
ll- o SuperiorTn"hllnal de JUstiça; •

m- osTribuna;s Regionais Federa;s eJulzes Federais;
N -osTribunaiseJulzes do Trabalho;
V -osTn"bun!riseJufzes Eleitor.ús;
VI- os Tribunais eJulzes Militares;
Vll- os Tn"bunais e Juizes dos Estados, do Distrito Fedetal
e Tenit6rios. ·
Parágrafo único. O Supremo TribuDal Fedetal e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Fe<ieral e jurisdição em todo o
temt6rio nacional
Art.lOS. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I- processar e julgar, originariamente:
Art. 108. Compete aos Triblnais Regionais Federais:
· I- proressar e julgar, originariamente:

TÍI"ULON
Da Organlzação dos Poderes

CAPÍruLom
Do Poder Judkiárfu
Seçãoi

Disposições Gerais (arts. !n•a 100) 51
Seçãoll
Do Supremo Tribuual Federal (arls.101 a 103)55
Seçãom
Do Superior Tribunal de Justiça (art. 104 e 105)57
SeçãoN
Dos Tribullllis Regionais Federais e dos Juizes Federais
(m1s-106 a 110)58
SeçãoV
·
Dos Tn"bunaiseJulzes do Trabalho (art...111 a 117)Ql

SeçãoVI
Dos Tribunais e Julzes El<itonús (1111s-118 a 121)61
SeçãoVll
Dos Tribunais e Julzes Militares (art.122 a 124) 63
seçãovm

Dos Tribunais e Julzes dos Estados (arts.125 e 126)63

·-------·---

(À Comissão de Constituiçãq, Justiça < Cidada-

nia.)

O SR- PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A proposta de
emenda à Coostimição que acaba de ser lida está sujeita as dispo- ,
sições especificaS coostantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Jntemo.

A matéria sezá toblicada a d.espa.c.ha4a à C'rmissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1• Secretário em
exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seuginre:
0Fn°316/95 GSEA

BtaSília 10 de agosto de 1995.
Excelenlíssimo Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos. encamfubo para o
vosso coohecimento~enviadaaol'!esX>::meNaciooal
do PDT, Engeohelro Leooel de Moom l!rimla, oomnnjcando o meu
desligamento nesta dala, do pai!ido Demoaátioo Tiabalhista- PDr.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Exce1ênciameus
protestos de elevada estima e distima CODSideração.
Atoociosameme,- Senador Emandes Amorim, Quarto Secretário.
OF. GSEA 315195
Brasilia, 10 de agosto de 1995.
Excelentíssimo Seohor
Engenheiro Leonal de Mouta Bri7pla
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DD. Presidente Nacioual do PDT
Rua 7 de Setembro, 141- 4• ADdar- Cenlro
20.05().002- Rio de Janeiro- R1
Seohor Presidente,

Tenho a homa de cumprimentar Vossa Excelênc:i.a e na
oportunidade comunicar-lhe o meu desligamento do PDT.
Ao longo da minha petmalle.ciano Partido proc:mei h =
a sigla, assim como dediquei todos os meus esfOIÇOS para seu engcmdeeimento em meu Estado.
Sofri, quando da minha posse oo Senado da República, a
mais insidiosa camp'lli13 difamatáia que nm homem piblioo pode
sofrer, lutei sozinho, cootm tudo e todoo 1211 defesa da minha honm, e
dignidade do meu Mandato, conquistado com lisura e dignidade.
O povo de Rond&ia me CODbeee e sempre me dignificou
cem. o seu voto, para dois maDda.tos consecutivos de Deputado Estadual, Prefeito de Ariquemes e Senador da Repdbliea.
Em todos os momentos recebi e tenho recebido o apoio do
meu povo? que immdaram o Congresso Nacional. com telegramas,
cartas e Moções de ApoiO. :
•
No entanto para minha desilusão partidária, o PDT em meu
Estado. esteve entregue a um pequeno grupo autoritário, digo esteve, porque desde o m& de jlllho último o mandato desses dirigentes_ legalmente está OllCemldo, o partido está acéfalo, sem comando
e sem Exerutiva Estadual, que apesar do meu empeoho juDio a
Exerutiva·Nacional, até esta data, 10 de agosto, nada foi resolvido.

Esta tem sido a marca do PDT em meu Estado, tenho sofrido por parte de alguns dirigentes locais, um tr.ltamen!o discriminatório, e clatas tentativas de impedimn minha caminhada politiea.
teimam em não querer reconhecer a minha efetiva liderança DOEstado, onde ji lidetei seis eleições propotcioaais e majoritáiias vila:iosas, esses pseudos dirigentes partidáJios, com suas visões eaolbas,
IIaDSfamJaia!Jl o PDT em nm grande balcão de neg6cios, e o que 6
mais gJaVe, com o apoio de alguns dirigentes da Exeailiva Naciooal,
digo apoio, pois a omissão a meu ver, é no IDÍil.imO ci:menjjmento
Aos companheiros que permanecem no PDT, quero coosignar minha profunda admiração pessoal e a homa que tive de partilhar dos meus ideais duiante minha pennanência na agremiação.
Fmalmente quero regisiiar que me desligo do PDT, para
contimlar livre e defender os tiabalhadores, os sem tetra,. os ga:rinr
peiros e todos os exclu{dos por esse ~lo econ&nico perveiSO e
selvagem. sem nem um comjnonüsso com a justiça social e com

as classes menos favorecidas.
.
Neste novo tempo, conquistadas com lágDmas, sangue e vidas
humanas, quero ccmtimJar minha luta, em minha trincheira ao lado do
povo pobre de Rondônia e da sociedade ju~ ·e desenvolvimentista
do meu Estado que cont:inuarei a seu serviço comhonm e lealdade.
Atenciosamente. Senador E mandes Amorim, 4° Secretário
do Senado Fedeial.

O SR. PRESIDENTE (Jeffe!SOil P6res) ·O oficio lido vai
à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palaVta ao nobre Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Prommcia o
segulute discurso.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, o PiaDo
Real fez aniversário~ e o Govemo comeiilOI.'Oil o seu projeto obsessivo com desabrida alegria. N'ao é para menos: a estabilidade da
moeda é condição de sobrevivência do Govemo.
Sem a menor dúvida, o Real ganhou a eleição presidencial.
O medo da inflação e a insegm:ança que dela decom: vem eJeg.ndô
pm;ideDtes no México e na Argeutina- no M6xico, antes da etise.

O homem comum quer a segurança da moeda. estáve~ a certeza da manutenção do seu poder de compr;a. Porem, aliás dessa
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necessária estabilidade, existe um pais dos b:asileiros brasileiras,
e um pais deve ter projetas peo:manentes, projetas de largo prazo;
mas tudo se confunde no briJho do momento.
A estabilidade da moeda sustenta a imagem do Govemo;
este~ por sua vez. oferece ao País e ao Congresso, num único pacote, uma sucessão de emendas constitucionais concessivas que visam ~ DOSSOS .~ - mficrlmente inserir o nosso Pais

nos mercados mtemamona,S.
Não há politica induslrial, não há política ternocieDtífica, agácola, edueaciooal E a tudo isso se sucede uma abertura COIIIeiCial sem
o JllOilor planejamento. O pequeuo comên::io e as pequenas e m6dias
indtístrlas do campo e da cidade desemp<egam. e eles são respomáveis por quase 70% des emp:egos oferecidos aos lnsiloiro&.
A educação e a saúde estão sem projetes COilCICtos, e a miséria das periferias de ui3rginalizades e desempEogados se aoentua.
Precisamos n:stabe!e= a imptescindível conflliJIÇ3. nas relações
elllre cidadãos e o Estado; estabelecer, com clareza, uma política
de gastos sociais ampliados. Pela abrangência e importância. os
gastos deveriam contemplar, prioritariameDte, os setores da educa-

ção, da saúde, e as áieas de miséria absoluta; flDJlllCiar, compl<>mentarmentc. os sistemas estaduais de educação titndamental e
m6dia, iDcluindo compl12110n••ção salarial dos F<Ofessores e pessoal de apoio, programas de treinamento e reciclagem de professores. Esse
deve ser caracterizado pur uma fa:te decisão
politica ligada à questão educacionaL Cano, por exemplo,_cumprir, de uma vez por todas, o estabelecido nas Disposições Tra,usitórias da Coostimição, investindo 50% dos """"""" de eéw.,.ção
na educaçio básica; financiar a recupetaçãc> do Sistema Unificado
ge Saúde de cima a baixo, desde que os Estados e Illlllliápios participem, efetivame!lle, na opemção e financiamento do sistema; financiar progmmas individuais ele melhoria das condições de habitabilidade das favelas e aglomoraçiles equivaleDtes, com solução
definitiva nas questões :fundiárias eventualmente existentes, envol~
veudo pagameuto- que Dão ulttapaSse 20% do salário mínimo e
aplicando os retornos no próprio programa; converter a dívida ex~
tema em investimentos em projetos est:Iaté~ sempre criando

pro-

nma nova capacidade produtiva e oão como mera participação em
progJamaS de privatização·oo compno ele ativos existentes.
A convetsão da dividã. em reais se daria conforme crono8J"m"S de obras e projetas segw>do sejam efetivamente impleC •
montados, confcmne seu andamento, de modo a diluir o impacto
monetário no processo de Cj)IIVen;ã"o. Caberia ainda ao Estado diferenciar deságios oferecidos para conveiSão da dívida, segundo a
hierarquia da prioridade dos projetas estxatégicos.
Sem dúvida, o controle da inflação é impurtaDte no espaço
de tempo entre o lançamento dos progJamaS estratégicos e a retomada do aeacimento econâmioo. O fu:ndamental6 a identiticação
de um bloco estmtégico de projetas defmidos pelo Estado para

acolher recursos públicos e privados c; onJenacia!T'I!"!Tlte, a conversão da dívida ext.ema em cruzeiros.
_ : <r-necessário é que, com o capital extemo, possamos assimilar técnicas e processos i.nduslrlais e agricolas que modemizem
o nosso Bmsil sem alienação de uossa soberania. No entanto~ Sr.
Presidente, o que vemos é o Govemo seguindo um abstmlo principio de que a cada CODCC:Ssão da soberania sucede um investimento
estxangeiro. O que vemos é o ~emo pattocirumdo uma lei de
pa!eoles que cleriva de um aoordo fmnado entre o Ministério de
Relações Exteriores e o Gov<Jm dos &tadoo Unidos, CJie não atellde,
não ~os iW:resses do Pais. Um aca.doque nãoaterldeu e Dão=sultru os
País e foi previameote<XW!C'91t!doeàreo Ministério ele Relações Exteriores e o Govemo dos Estados Unidos.
Essa questão da lei de patentes não pode passar despen:ebida pelo Congresso NacionaL Ontem, na Oxoissão de Assuntos

.........,.do

458

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1995

Sr..Ptosidea.e, sabemos que existe o canrromisso do Senado
convocados pelo teqUerimento do novo Relator da maté- Federal quanto a essa matéria. Quando dlegamOs a esta Casa, chegaSenador FemaDdo Bez=a, insistiram em uma mudança, de- mos com aespenmça de receber no Senado o apoio que provavelmette
pois de terem a<:oidado com um J'<OjetO de autoria do Senado!; não tivemos na Cimam dos Deprtados. E o tema; tido, na verdade não
podemos negar isso, até porque já temos projetos aprovados.
Ney SuasSUDa, para o qual, por telefone, o Ministro ~ia soliTemos encontrado entre nossos Pares um debate tmlspacitou-me apoio. Segundo ele, o projeto do Senador Ney Suassuna
exa a opinião do Govemo, eta um projeto de governo. Após um rente, onde a div~ é tmtada cem muito respeito; portanto, veforte puxão de orelha dos inreresses euvol~ ua tmmitação da mos c:pe nesta Casa conseguiremos avançar um pcuêo mais. P<r isso,
Lei de Pateutes, o Govemo lllllda de opinião. E um govemo sem apelamos para a sensibilidade deste PleDário, mais uma vez. em rela;io
opinião. É um govemo convencido de que a cada concessão se su- à refonmagJária. ao "-'Seeltame!ll sem viés ideológico, mas como um
cede um investimento; um governo que perdeu a visio clara da na- oompromisso para respoldar o nosso Govemo, a ajudá-lo a tomar, de
cionalidade e da dignidade dos brasileiros.
imediato. as iniciativas que possam acabar com essa situ~
Concessões iirefletidas, irresponsabilid variação de opiSr. Presidente, eu não poderia deixar de comentar também.
Diáo confotiDO os ventos da piOssilo não oos !evariio alugar algum. neste momento, um outro fato que me sensibilizou, até porque teAfinal de contas, além do Plano Real e dessa visão concessiva do nho tratado, na minba trajet6ria política, da defesa do imeresse da
desenvolvimento ooonômico, existe um pala a govemar. Pequenas criança e do adolescente. E vejo que o tiabalho escravo da adolese médias empteS4S quebram no interior do BtasiL A agricultura cência existe no nosso País.
não tem um projeto fiiiD:e de financiamen.to, e o Govemo governa
Os noticiários publicaram e, of~ atr.wés do MinisapenaS piOSSiouando o Congesso Nacional pata que ~.ote emeudas tro do Trabalho, soobemos que, na carvoaria do•n0<te de MiDas, há
absurt:las e concessivas, algumas inócuas e rldiculas, que passam. pessoas traba!bando c:Omo esaavas, em si!nações onde fi!!tam os
tranqüilamente, neste período de absohlta. 11desideologização" da equipamentos necessários para que·aü se trabalbe. Elas não tém bolas,
não têm luvas. não têm máscaras, e mais, Sr; Presidente, ali bá crianpo!ílica brasileira.
.
.
Eta o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
ças tt&lalhande. Um menino com 12 anos de idade trabalha mais de
A SR•BENEDITADA.Sfi..VA- Sr.Ptesidente,~ apa- dez heras perdia na carvomia.Esseéumdadoo6cial dotrpe=unte do
lavra, C0!1lo Líder do PT.
Governo que teve a opommidade de conslataresse ]mblema.
O SR- PRESIDENTE QeffetsOD. Péres) -Concedo a palavra,
N"ao podemos consentir que uma criança dessa idade trabalbe, sem a garantia do estudo, sem a garantia da profissionalizacomo Uder, à nobre Senada'a Benedila da Silva. por cinco minutos.
A SR" BENEDITA DA sn..V A (PT-RJ. Como Líder. Pro- ção, quanto mais, Sr. PresideDte, St's e Srs. Senadores, aceitar Íjue
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradora.) - Sr. Ptesi- ~ esteja traba!bando mais de dez boras por dia. Isso não é possi- ·
dente, St's Senado<as e Srs. Senadores, não podeóamos deixar, vel! Sabemos que o p6 de carvão faz mal a um adulto. quanto mais
nesta manhã, de manifestar nosso apoio à reforma a.grária, que se a uma criança! Qual é a perspectiva de vida dessa criança?
Foi oom.taracJo que os alojamentos não têm .cin:ulação. Ali há
faz necessária e urgente no Pais,. uma vez que já existe uma luta do
Partido dos Trabalhadores nesse sentido.
·
uma cama feita de eucalipto, fanada com papelão. N"ao bá confortD
O Ptesidente da Repíbüca ccmprometen-se a dar oontinui- pata aquele corpo eansado. que durante bcras e boru trabalbou e que,
dade ao projeto que votamos no Congresso Nacional com relação acredito, tem menos de quatro heras de repouso. E mais ainda: o diàs garantias desses direitos. Entendem.os - e também o Presidente, nbeiro ali não Wste, porque os trabalbadores estão """P"' devendo a
à época parlamentar, entendia - que, sem a reforma a.grária, não comida que lbes é oferecic1a-' Não poc)emos aceitar isso.
iremos evitar o conflitÔ de tems. Sua Excelência se comprometeu
Conclamo, portanto~ este Plenário, este Senado a dar ao Gotambém a fazer assentament.os, pua o que tem, no Partido dos vemo, independentemente dC sigla partidáriâ, uma política efetiva,
Trabalhadores, o tobl apoio. Para cyso, é necessário não s6 que radical de combale ao trabalbo escmvo da criança e do adolesceu- '
Sua Excelência seja enérgicO, como também qüe eVite que haja te, mas que também possibilite cumprir o Estatuto da Criança e do
uma morosidade nessa :implementação.
.
Adolescente, e que este Pais .não tenha mais exportada a imagem de
De outra fOima., tetemos não s6 esse conflito de peSsoas psis que expkn a criança. de pais que não tem sensibilidade para dar
com pessoas. mas assassinatos atrás de assassiDatos: como esse a ao seu povo o futuro necessãrio, jã que sempre falamos que o iD;v..,;.
que estamos assist:imos. Não podemos C<?nCordar que nio seja mento nas crianças é a garantia do futuro do nosso País.
prioridade. que não esteja na Ouiem do Dia a questão da reforma
Concluindo, Sr. Presidente, solicito que faça também constar nos Anais a nota oflCial do Partido dos Trabalhadores que deagrária e dos assentamentos.
Sr. Presidente, sabemos que a refOIDla agrária é uma nece.s-- plora o massacre de Rondônia.
sidade e que ela já aconteceu em vários países do mnndo. No BraMuito obrigada, Sr. i'Iesidente.
sil, porém, bá um tabu ideológico que impede que ela seja aqui
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SR• BEimplantada como um instrumento do Governo não apenas para
NEDITADASILVAEMSEU PRONUNCIAMENTO:
acabar com os conflitos de tem., mas também para que se possam
NOTA OFICIAL
fazer os assentamentos e dar condições aos trabalhadores rorais de
produzir com dignidade.
O Partido dos Trabalbadores associa-se a todos os que daN"ao podemao OOilÔiruai a assistir ao que aconteceu apa em plora.Itt profundamente o massacre de Rondônia e manifesta a sua
Raxlêmia. oo:le o Govemo -pôde ser OlVido, e ores:~bb faam solidariedade com as vítimas e seus familiares
mais de onze"""""'- O Illmero a!icia! é ome, mas já oovimos ........,_
Ati o momento da elaboração desta nota 20 horas de 9 de
de que podem termais pessoas assassinadas nesse confüto.
agosto. o Partido não tem aínda todos os dados pata uma avaliaçio
Isso não é bom para o Govemo, não é bom pata os detento- completa dos fatos. Mas can base nas informações disponiveis, o
res de tenas, não é bom para o trabalbador rural, não é bom para PT expressa seu mais veemente repúdio aos atos de violenta renós que apoiamos a refonna agrária e queremos que o· Presidem.e pressão praticados por elementos da Policia Militar contra os trada Reptlblica seja mais ágil no que diz respeito à mesma e aos as- balhadores rurais na Fazenda Santa Elina, no Municipio Fazenda
sentamentos imediatos..
Corumbiarn. ao sul de Porto Velho.

E<:onõmicos, o Ministro Luiz Felipe L._-eia e o Ministro Israel

v-.
ria.

mos
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O Partido exige imediata, ampla e rigorosa investigação

Dessa forma e com essa connmicação, desejo, antes de mais

para :qmar as responsablidades e puDir exemplarmente os culpados. Por intei:méAio de seus dirigentes e parlamenlares. o PT já entrou em conta to com as autoridades de Rondôoia e expressou essas
exigêucias- O Partido integra a comissão desigoada pela Câmara
dos Depltados para acompanhar as investigações no próprio local,
também formou uma comissão especial constituida inclosive. pelos <lepltados estaduais de Rondônia em membros petistas do Governo estadual para as providências necessárias.

nada, registmr o meu agradecimento aos Senadores can quem,
dentro de uma conviv&lcia politica e pessoal b3lii1Ônica, tive uma

O partido dos Trabalhadores não ignota :oem~minjmjza sua
participação no Governo do Estado de Rondônia- E também por
isso que exige uma profunda e rigorosa investigação de todas as
responsabilidades. A partir deste m<llll<nto a camificina da Faz<:nda Santa Elina é a questão prioritúia nas te!ações do PT can o

Governo.
São Pan1o, 9 de llg05IO de 1995.- Comissão Executiva nacioaal- Partido dos Trabalhadores..
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, Peço
a palavra. para uma cotm.iniCJçiO.
~.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson P&es) - Catcedo a palavra a V. Ex*, por cinco m.iJmtos, para uma como.nicação.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Para uma
cammicação. Sem revisão do oo:ador.)- Sr. Presidente, S:<'s e Srs.
Sei!adores. venho à tnl>ma do Senado boje pua uma <X11l!mjcação de
caráter pessoal e politico. Cano sabem v. Ex's, fui eleito Seuador da
Replblica pelo Partido Progressista e teDbo """'lbado dia e noite para
honrar a oonfiança em mim depositada pela população de Brasilia.
Independentemente de eventuais diveigências político-partidárias, regjalais, cxm as faças ~ do Distrito Fedecll, a
minha p:t'O'tpaÇi? 1e• •••a•Jorte tem. sido ex.ercero mandato em defesa e
belle&íode Brasilia. Este tem sido o mm principal compromisso.
Quero deixar registrado que. nestes quase seis meses como
Senador, jamais o Partido pelo qual fui eleito levantru qualquer
tipo de obstáculo contra esse COI!lf<Omisso, como também nnnca
colidiu com os princípios que inspiram a miiJba tmjetória política.
Por essa razão, aaescida de uma convivência pessoal e pOlitica
harmôni~

revestida de uma rica experiência. com os meus Pares

nesta Casa, sentia-me confortável na legenda pela qual fui elcito.
Registro? inclusive. que até o dia de hoje, eu tinha DO meu cu:n:ículo o futo de ser liderado do Senador Bemardo Calnl. A partir de
boje, essa mesma refetência eu passá para a minha declaração de
bens. Mas não s6 o Senador Bernardo Cabral, honra-me, sobl:etndo, ter trabalhado em haJ:monia também ca:n oS Senadores Anto-

Dio Carlos Valadates. Osmar Dias e João FI3IlÇ3..
Neste momento, todavia, o Partido Prôgressista, atnvés das
suas lideranças nacionais, concluiu pela. coD.veniência de fund.ir-se
com outros partidos, resnhando daí uma fmça pàlítica que emerge,
sem dúvida nenhuma. como das. mais. rep:esentativas do Congresso Nacional"'Respeito a decisão. como contimio a respeitar Os homens que comandam esses partidos. São políticos que exercem
com dignidade o mandato de representação popular, homens públicos que são f!éis aos seus princípios e preocupados com os destinos nacionais. Tenho, em muitos deles, amigos pessoais.
Repito, Sr. Presidenle, respeito a decisão, mas o nobre Senador Perim Simon há de entender que, embom eu IeSpeite a decisão. não seguirei a mesma opção. Meus ideals. os princípios que
regem a miDha vida política, a certeza de que ptecisamos constnúr
um Estado capaz de inCOipor3l' à cidadania milhões de brasileiros
exchúdos e de resgatar o BraSil da penoanente crise social e eco-

nómica em que se encont:m. tudo isso, Sr. Presidente, leva·me a
outros caminhos. Com o desaparecimento ru possível desaparecimento do Partido Progressista não tenho compromisso com a sigla que o sucede.

relação mais estreita nesta primeS fase do meu mandato.
O Sr.Bemardo Cabral- Permite-me V.Ex•nmaparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Pois não, Senador
Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador José Roberto Amlda,
cano o tempo é curto para que eu possa alongar-me no aparte, em
Clljos termos V. ExA mereceria um registro maior, quero dizer que
a posição de V. Ex•, ao fiCU independente quanto a quaisquer siglas. partidárias. leva-me a concluir que a sua postura política há
de ser respeitada pelos partidos que se fundem e pelos colegas que
fazem questão de conviver com. a amizade de V. Er. Esteja certo
de que o politico brasileiro há sempre de se resguardar na defesa
dos interesses da sociedade e jamais pleitear tudo o que resultar
para as suas ambições pessoais. Quem dizer a V. Ex", Senador Roberto Anuda, que continuamos nesta convivência. E, quem sabe,
amaDhã, V. Ex.. Dão será o ft.Iho pródigo que retoma à Casa.?!
OSr.RamezTebet- V.Ex•mepermilenmaparte?
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Senador, sen
tempo está esgotado; o Regimento foi ammhado já desde o aparte
do Senador Bernardo Cabral Mas en cedi, em nome da nossa convivência, por sermos do mesmo Estado, da mesma Bancada.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. P=idente, agradeço a compreensão de V. Ex". Concluo manifestando mais uma
vez o respeito e a amizade pessoal que me une aos co~
do Partido Progressista. E registro a miiJba decisão pessoal de JÍão
acompanhar a decisão dos Líderes desses Partidos na ammciada
fusão partidária. Permaneço, portanlo, sem filiação partidária.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Coocedo a Palavra ao nobre Senador Carlos Wilson, poc vinte minutos.
O SR. CARLOS WU..SON (PSDB-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem xevisão do orador.) - Sr. Presidente, Sts e
Srs. Senadores, o desenvolvimento da rede de transportes do Nordeste tem refletido estreitamente os padrões hist6ricos de seu desenvolvimanto econômiCO e social Iniciaimente, essa rede se expandiu tendo os portos como centros diretamente responsáveis
pela exportação de uns poucos prodntos agócolas.
Foi apenas em épocas :recentes que se enfatizou uma integração do litoral com o interior, particularmente atmvés da oons-

tnição de rodovias, que aCabaram se convertendo no elemento
mais siguiflCa!ÍVo de toda a infia-estronna regional de ttansportes.
A importância cada vez maior do componente rodoviário tem sido
acompanhada pelo sncateamenlo e pela inadequação de ootms partes da infra-estrutura de tiansportes da região. Pode-se mencionar,
como exemplo maior disso, a precária condição em que se encontm a rede fenoviária do Nordeste.
Assume-se, assim, o Ôlms de se ver o esforço da produtividade
agrlcola - sem falar nos demais selores - ""aniquilado pela ineli<:iincia do atual sistema de cazgas. Em decon&cia disso, para se tnlmpor·
tarmna touelada de grlios pelo oomplexo xegiooal de banSpotteS, quase exclusivamente rodoviário, gasta-se bem mais dinheiro do que
no transporte matitimo da mesma carga para o exterior.
Ttaduzindo em números o que estru dizendo a V. Ex's,
para transportar 13.280 toneladas de carga, Illlil1 petcU1SO de
520Km,~ião necessários 510 caminhões, contia apenas 160 vagões. Por rodovia, o consamo de óleo diesel - a diferença é muito
grande - é de 138.210 litros, em 520 km, contia apenas 11.782litros por ferrovia.
Penso que se toma ociosa qualquer referencia ao custo adiciónal com que a sociedade brasileira tem que arcar, inclusive com
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subsidias de vários formas. seja no óleo diesel. seja na onerosa
maillltellção de rodovias superutilizadas. e.ntte outros. Cabe apenas
destacar, neste panicular, que o óleo diesel é um dos principais
resp:msáveis pelas nossas necessidades de import.a.ção de petróleo,
dado o método de refmo utilizado no Brãsil.
Assim é imperiosa a redinamização do ttansporte ferroviário. especialmente pata os casos de fluxos densos de carga. resultantes dos processos de especialização produtiva. Também é fundamental que a lllDdernização tecnológica desse meio de transpOr·
te, para fazer frente às demandas que impomo etapas mais avançadas de de~nvolvimento e a ampliação das relações eoonômicas
com os men::ados nacional e do exterior.
É necessário e mgente, pois que se inicie a ampliaÇãci e a-recupezação da malha ferroviá..-ia nacional. De minha parte. desejo
que o Nordeste possa roceber das autori<kdes competentes a alenção e os recursos necessários par.1 a retomada da construção da·tão
eSpetada Fenovia Transnordestina.
O Sr.Romero Jucá- V.Ex•me penniteumaparte?
-O SR. CARLOS 'WJJ,SoN - Com muito prnzêr.
O Sr. Romero Juaí.- Gostaria de registrar qoe o tema que
V. Ex' traz hoje a este plenário é de fundamctttal importância para
o fulllro do nosso Pais. '!Iata-se da defmição da matriz de tnms]Xl!te do sistema btasileiro. Vem V. Ex' falar aqui na questão do
Nordeste e na precariedade do sistema de transporte fenoviário. o
que é umà tealidade. Como nordestino temos acaDpallhado a situação de extrema dificuldade das estradas brasileiias. E mais do
que isso, como foi muito bem exposto no discurso de V. Ex•, há a
questão dos custos enormes pata o transporte das safras em todo o
Pais. Gostaria aqui de registzar a import!ncia do depoimento de V.
Ex• em dizer que o Govemo brasileiro, que o Ministério do Transporte. enf!Illo que a politica de govemo pa:cisa definir essa lnalriz
dos transportes levando em conta as cazacteústicas regionais de
cada região. E aqui quero falar no se!Dr Norte e lembrar que. em
momento importante. o Govemo brasil<iro mandou uma emenda

constitucional .que vai defmir o transporte fluvial de uma -forma diferente do que é hoje. Na Região Norte vamos ter <iue invéstir e
mefuorar, e muito, o transporte fluvial, evitando que~ todos os anos. centenas de pessoas em atimdamento de bazt:os de
sistema precário. No Nodeste. sem dúvida nenhuma. o transporte
de cabotagem e o fortaleciroento dq tnnsporte ferroviário são a
matriz indicada para mover ó desenvolvimento-da_ ~ossa região.
Então, quero aqui congratular-me com a exposiç_ão de V. Ex• e dizer que é fundamental que o Brasil olb.e., que o Ministério dos
T=sportes olhe para as reivindicações de V. Ex' quanto ao forta-

lecimento do transporte ferroviário no País., ·
O SR. CARLOS WILSON - SenaOOr Roruero Jucá. agradeço V. Ex', que é orinndo também do Nordeste. que é um esbldioso do assunto. que conhece rom profundidade a precariedade
da rede de transportes do Noroeste. pelo aparte que muito engrandece o nosso modesto prommciamento.
Continuo. Sr. Presidente. A T=oordestiDa. em seu sentido mais amplo. complemetl!alá a implmltação de um comodor de
n:msporte ferroviário que iilfegraiá as regiões .produtivas do Btasil,
pelo i.nterior. desde o Porto de ltaqui. no Maranhilo. até Livmmenlo,
no RioGr.mde do SuL Essa ligação int<gmas fenovias EF-116 eEF025. constantes do Piano Nacional de Viação. aprovade pela Lei n•
5.917/73, com uma extensão total de 6.884quilômetros.
Essa importan"' Ferrovia - importante não apenas para o

Nordeste mas também para o Brasil como um todo - tem como sua
área de inflnência direta a totalidade do Estado de Pernamboco; o
oes"' e o sertão do Extado da Bahia; o sertão do Extado da Para!ha;
a provÍncia salineira de Mossor6, no Estado do Rio Grande do
Norte; o ce!llro·sul do Extado do Ceará; o pólo industrial de São
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Luís e o Projeto Carajás.. no Estado do Maranhão,. e a regiãO central do Estado do Piauí.
Ela tem po< objetivos o encurtamento dos desloc:amentos
ferroviários e a in"'gração multimodal de uansporte. que possibilitaião. de modo raciooal. a ligação de todos os Estados do Nordeste
eD1re si e da Região CODJ. o resto do País, permitindo, com isso,
aceulUadas reduções nas distâncias no transporte sobre trilhos entre vários pólos regionais.

Apenas paia exemplifiCar. a Ferrovia reduzilá em 616Km a
distância fem>viária entre Petrolina e Recife. em 902Km o percurso en1re Salvador e Fortaleza. em SS!Km a interligação féD:ea entre Mossor6 e Salvador e em !.676Km o transporte emre Petrolina
e Fortaleza.
Além disso. ela é de fundamental importância P""' o escoamento da produção do Norte-Nordes"' para o Centro-Sul do Pais.
bem como da que é getada no oeste do Estado da Bahia e no norte
de Minas Ge<ais e tem como destino o mercado intemo do pr6ptio
Nordeste ou a exportação.
Nesse último caso, os nossos compradores: estrangeiros JX.'""
derio ser alcançados via portos de Salvador. Fortaleza e Recife
(SUAPE~ atiavés dos quais o Brasil ficam mais proximo da Emopado que os Estados Unidos em lemlos de rotas de navegação intemacional. Tal situação privilegiará o Pais em relação ao comércio exterior. principalmente no que tange ao mercado da soja.
Ademais. a coostnlção da Transnordestina representa uma
solução estratégica de fnnilamental ÍDlportância pata o desenvolvimento do Nordeste. tendo em vista que podenl gerar até trinta mil
OlJl!"'080S diretos durante a obra e ensejarli. a curto e médio ~
;os. a integração da Zona da Mata llOidestina com o Sertão cearense, com o eixo Teresina!São Luís e com o pólo mínero-metalúrgico-portuário de Guajás. no Estado do Manmhão.
. Selá. também. eJemeuto iDdoto< de desenvolvimento. como já
o fornm roti3S femwias na hist6ria de nosso País. e podetá significar
a1tema.tiva a1tamer7fe vantajosa às frentes de trabalho que, lnevitavelment.e, são criadas em mzão das constantes secas do Semi-Árido. Essa

oferta de emprego também ajndará. sem dúvida alguma. a atenuar a
pve crise da agroind!lstri;1 o.maviei<a da Zooa da Mata.
A Ferrovia Transnordestina atingúi seu pleno funciooa-

mento com a execução de duâs etapas de obras. A primeira. já iniciada. compreenderá a construção dos trechos Petrolina (PE) - Sal- •
gueiro (PE) e Salgueiro • Missão Velha (CE). c:orrespondentes a
uma extensão total de 349Kin. sendo 230Km entre Petrolina e Salgueiro. 3.SKm imerligando a Transnordestina com a linha existente Salgue~APE (PE) e 115,2Km entre Salgueiro e Missão
Velha. Além disso, está prevista a recupecação dos trechos Salgueiro-Recife (594Km) e Missão Velha-F.QI1aleza (SSOKm).
O Sr. RamezTebet- V. Ex' me permile um aparte?
O SR. CARLOS WILSON - Com muito p:azer. ooço o
nobre Senador Ramez TebeL

O Sr. Ramez Tebet- V. Ex• levanta um dos màis iwp:;>ro desenvolvimento nacio-

tantes assuntos, no meu entender, pza

nal V. Ex• se refete principalmente ao transporte ferroviário. que
está abandonado e sucateado ·não s6 na sua região. o Nordeste.
mas em todo o País. Quero dizer a V.Ex.•que as nossas regiões, o
Norte. o Nordeste e o Centro-Oeste. na Constituin"' de 1988. se

uniram. pos:que temos problemas análogos, apesar das distincias
que as sepa:ram.. Vou dar um exemplo a V. Ex-: a éstrada de feno
Noroeste do Bxasil. que foi a espinha dorsal do desenvolvimento
do Estado do Mato Grosso do Su~ hoje está inteiramellte desativada. sucateada. não circulam mais trens de passagciros. e os índices
do transpotte de catga são pia!icamen"' desprezíveis. Em suma.
eSse triste cenário que V. Ex• retrata é o das fexrovias do nosso
País. Em contrapartida,. quero lembrar que há uma feliz conjuga.
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ção da iniciativa privada e do Poder Público na constxução da Ferrooorte, que vai ligar Cuiabá ao Porto de Santos; é o grupo Itamarati, presidido pelo empresário Olacyr de Moraes, que, em parceria
com o Govemo Federai, está construindo urna importante rodovia.
CongE3111lo-me com V. Ex' por 1ovaDtar o problema da sua região
e suscitar o debate, em nível nacional. sobre o tianspOrte ferroviário em nosso Pais. :Melu; parabéns a V. Ex•.
O SR. CARLOS WILSON - M1ito obrigadó. Senador Ramez Tebet. V. Ex• tem razão, nada mais sucateado neste País: do
que as ferrovias e nada mais importanre do que a sua recuperaçio
e ampliação. Através das ferrovias, poderemos. na vetdade. fazer a
integração tão desejada do Sul com o restante do País. O aparte de
V. Ex'IIIllito engrandece o meu modeSIO proounciamento.
·
Os custos da Transnordestina, nessa primeim etapa. estio
cnçados em US$415 milhões, assim disaibulcJos, US$230,3 milhões Da canstrução do trecho Peaolina-S.algueiro; US$141,3 milhões
Da construção do trecho Salgueiro-Missão Velha; US$100 milhões
Da recupenlção do trecho Salgueiro-Recife e US$85 milhões na recuperil.ção do trecho MisSão;Velha-Fortaleza.
•.
A segunda dapa da implantaçlio da Fenovia Tr:IJIS!>Oltles!
prevê • conslxução do Piquet Cameiro (CE). Crnlells (CE),
com extmsão de 179Km; a rec:opel3Çilo do lled!o T<=ina-Alloo (PI)
- Crateús, com 296Km; a·recupa:açio do trecho :rua..iro (BA) - SeDhÕr do Boofim (BA), com 131Km. e a l'OCXliiSimÇão do tmilo façu
(BA) - Senhor do Boofim (BA), com 339Km. Os custos estimados
para essa dapa são da ordem de US$345 milhões.
A Rede Feaoviárla Fedex3lestimou o volume global da de!llliDda poteucial por transporte ferroviário, para 1llÍ1 periodo de 20
anos, oonsideraDdo o =scimento do transporte atual e os progmmas e projetas em implamação ou a implantar na região Nordeste.
Os resultados indicam, oo primeiro ano, urna demanda global <1a
ordem de 10,4 milhões de toneladas. No lihimo aoo, essa de!llliDda
deverá atingir 22,8 milhões de toneladas.
Quanto às intenções de transporte identificadas para a primeim etapa da Ferrovia Transnordestina, no ltedlo Peaolina-Salgueiro-~ Velha, o volume de cai!l'l a ser l1liDSportada pode
chegar alA! a 2,2 milhões de !meladas, no primeiro ano, e a 7,8 milhões de toneladas no liltimo, ~ destaque o álcooL o cimell!O, os derivados de petróleo, os grios (milho e soja), o sal e a
gipsita, produtos a ofereceremmalor.demanda.
Diante desse quadm, de inegável relevância para o desenvolvimento regiooal e nacional, conf10 no ~to e no esprilo público dos Srs. Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento e dos Transportes, oo sentido de que sabeii!o ~
a grandeza e o signiíiCado da Ferrovia Tran:;nixdestioa.
om.m, em uma audiêo::ia com o PresideDtedaRqúbli:a, sem o
desejo de Sua Excelência de retomar.~ daFem>via. Agu:mb,
pois, a manifestaçlio de S. Ex's, cxnveDCido de lpe sailetiio dar à T...,..
notdestinaotratanlf'1'1'ºpciodáõo~oNatJestecoBrasil.,.,..tmmtJ

Ela o que tinba a dizer. Muito obrigado.

. DU7a11/J: o disCurso do Sr. Carlos Wil.wn, o Sr.
Jefferson Peres, deixa a cadeira d4 presidência, F é
ocupada pelo Sr. Vilron K/einiibi7f8.
o SR. PRESIDENTE (Vuson Kleilllibing) - Coacedo a
Ex' dispõe de 20 minutos

pa!avca ao Senador Romero Jucá. V.

para o seu prollllilCiamen

,
O SR. ROMERO JUCA (PFL·RR. Prommcia o. seguinte
disattso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Seoaclo=, alonga, persistente e sempre insollÍVel questão agrária bmsileim está a nos impor,
sem que possamos postergá-la por mais tempo, uma decisão politica ca:ajosa. no sentido de serem coni.gidos os rumos até agora

adotados quanto ao seu equacionamento.
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Tenho para mim que o pressuposto essencial para essa correção setá a admissão de um enfoque mais realista da situação rural brasileira, dentro do qual não existe mais espaço para a contiDilidade das eternas discussões acadêmicas em loillo do Ieconhecimenlo oo Dão da autouomia do direito agnlrio e que vem impedindo, por via de conseqüência, a criação de tribunais especificos
para a instrução e julgamento das penc!incias ligadas à temt.
Na verdade, essas discussões, somadas às estéreis fO!IDUiações em tomo da necessária pxecedÊncia da reforma agrária sobre
o direito agrário e deste sobre a justiça agrária, cin:unscreveram
nos a um: áiculo vicioso em que não se vislumbra porto de chega·
da e de cnjos :msnltados práticos extiaímos apenas um enorme brilho para as cooceituações doutrinhias e uma completa escuridão
para os que vivem dentro do universo rural brasileiro.
Por isso mesmo, ainda que tardia, penso ser chegada a hora
de invertermos os tennos dessa equação Dão resolvida, instituindose, sem mais delongas, a aguardada justiça agrária do Brasil
Com esse propósito, acabo de apresentar ao Senado .uma
proposta de emenda à Constituição que, por refletir um anseio da
sociedade, espero venha a o - aprovação da Casa, com os aper·
feiçoamentos que certamellle a ela setão all"'gados pelos meus

eminentes Pares.
Permito-me aqui lembrar que, se ainda ~ por alguns ooosiderada cootroversa, a sua instituição é vista por uma grande maioria como ina<fiáveL já que someute a especificidade de COJ1becimentos e urna estrutura própria da justiça agrária poderiam nos livrar do caos gerado nesse mundo jurldico de caracteristicas especiais, em que a precariedade da prestação jurisdicional ó ·uma
~ ameaça ao Estado Democrático de Direito.
Ressalte-se que o Brasil já se encontra atrasado na implantação do sistema legal agrário. Muitos países, tanto da Europa
como da América Lalina, já adoram, há tempos, mna judicatura
agrária especialinda Na Europa, podemos citar Suécia, Irlanda,
Jng1ateira, Gales, Escócia, Holanda, Alemanha, França, Itália, Suíça e Espanha. Na América Latina, são exemplos maromtes dessa
judical!lra o Peru, a Venemela e o México, podendo ser citados
também o Equador, Boliyia.e Hou<juras.
Juimdos de Terca o Tribmal Agrário Superior, em segunda instiocia, são os órgãos da justiça agrária pemana. Os Juzgados de
Bosques y Aguas, em cada um dos municipios- •

e

r_,...,

sede de regiões administrativas

~

c um JuiDdo Superior

Agrário, em Caracas, são 01\ ágãos da JiJrisdiçllo Especial Agrária
da Venemela, criados pela Lei OQ;inica de Tribonals e Procedimentos Agrários, de 20 de abril de 1976. As O;missões Agrárias
Mistas, previstas na Lei Federal de Refor:ma Agrária, de 1971, oo
México, têm competência para as questões fimdiárias e o que pertine à reforma agxárla.
Então. se tantos países. menores tenitoriaJmentc do que o
BiliSÍ!, já tomaram, há tempos, medidas <Xllle1"etas de =hecimemo desse I3IIlO autônomo do Direito? não há que se falar em
fiação jwfdica, ainda que naqueles os """ Jmbl=as peculia= possam ser dif'eRdes dos :oossa;.. DifmDes ru não. o certo é que em nosso
Pais oslilfgilsrurais !XC~if=dia• dia,~ siiJaçiS<sdeviolôcciae
miséria ~ mo encmtmm o aiieplro e a resbt&cia de uma j:ldicanna
..pec;.- J11'II'II3da para enfmJ!á.!os. C'<:m isso, as questões de tezra
ficam pett&las DO IabiJinto famado pela Justiça Fcdez>], Camlm e do
Traballo, maosas na pestação jnisdicimal sem~ de escoimar-se dos seus tradicionais vicias, cst:ruturalmeo.te7 favoráveis
aos poderosOS e tecnicamente incapacitadas para promover a reclamada justiça campesina, malgmdo sejam os seus quadros compostos de elementos de inegável cu1rura jurídica.
Para que a tei:ra cumpra com iDteireza suas fmalida.des sociais e econômicas, funcionando como alicerce in.CODteste do po-
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gn:sso pátrio, é indispensável que se promova uma estml!ml judicial de resposta rápida aos contenciosos a elas inerentes, sem o
que as relações entre os agentes rurais, sejam eles empregados. patrões. pãrceiros, arrendatários, ocupantes ru. posseiros,. continuarão
leDsaS, desagn:gadoras e susce~veis de ccnllitos sociajs tendentes
a desembocar na indesejâvel viol&!cia que é rejeitada tanto pela
nossa consciência jurldica como pela nossa ccosciência cristã.
Ainda ontem os principais jomais do Pais registrantm. - e
aqui também no plenário do Senado foi regis!rado por mim, pela
Senadora Marina Silva, pelo Senador Ademir Andrade e pelo Senador Pedro Simon - um lamentável couilito aunado eotre posseiros e policiais militares do Estado de Rond&ia, onde pata nossa
vergonha e tristeza repetiu-se o epis6dio de várias mortes, de ambos os lados, inclusive de nmlheres e aianças que teiiam sido usadas como escudo. Infortunadamente, esse não é um fato incomum
no nosso meio agrário e reflete apeDaS um problema social pata o
qual insistimos em adiar a aplieação do remédio mais erroU.
O Sr.Bemanlo Cabral- Penniia-me V.Ex•umapart.;?
·O SR- ROMERO ,JUCÁ- Ouço V. Ex" com muito prazer.
O Sr. Bernardo Cabral -Senador Romero :iucá, V. Ex"
aborda um assunto que, desde à época em que o Brasil foi descoberto. se transfonnou em um lema tenivel para o ser humano: a
texra. O ser humaoo cozDpreende todas as investidas que possam
sei feitas contra ele, menos quando se toca na~ no sentido de
propriedade. Observe V. Ex" que o conflito fundiário vem gemimem.e em tomo dessa circunstância., que V. Ex•destaca do problema jurídico e do sociaL Quem advogou nessa área. quem sabe penetrar os escaninhos diffceis das ações de reintegr;açln de ~
dos mandados que os juizes acabam deferindo, às v...,. de forma
liminar, oo ao fmal na sen1ença, e a força policial é convoeada
para cumprir, mdo isso juntamenle oom o quadro dantesco das famílias que acabam sendo despejadas, pol'llle considatadas invasoras, e aí, nobre Senador, vem o que lhe disse: a propriedade, a terra. Tudo isso, Senador Romero Jucá - por isso quero aplaudir o
pronunciamen!O de V. Ex• ., está inctustado em uma. profuDda. injustiça sociaL Há uma imensidão de latiiiíndios pertencemes a tão
poucas pess<X\S, e um sem-nómero delas vive à cata de um pedaço
de len:a, sem poder ser proprielários um dia. Aplaudo V. Ex•, que
aborda o assnnto sem fazê-lo de foana demagógica, sem l:uscar os
princípios cont.tadit6ri.os de quem tem razão. V. Ex• está a pedir
uma disciplina para a =tériá, e é eise o camillho. De modo que,
nobre Senado<RomcroJucá, conte V.Ex.•comamillha sclidariedade.
O SR. ROMERO JUCÁ -Nobre SenadOC Bemardo Cal:al,
agradeço-lhe, dizendo que me sinto hOili3do cem o apotte de V. Ex",
pela estanna politica e juddica que V. Ex" tanll<Stacasae peran!e o
País. Espero de V. Ex" e dos demais Pares CÕ!llriblições impottaDles
para esle projeto de emenda constitucioml que aprnsem.,, porque,
sem dúvida netdnuna, V. Ex• rmobaou com as~ pal.aVDIS, inclusive com. mais hnlhantismo- e eu as agrego aO meu disattso -,demoostrando que, sem dúvida nenhuma, esta é uma <plOSião ...,.._.
cial que o Pais tem que tr.11ar oom a respoosabilidade que o Congre.<>o
Nacioual deve ter. Agtadeço as palavras de V. Ex".
O Sr.Jelferson Péres- Pemüte-me V. Ex" um aparte?
O SR- ROMERO JUCÁ - OUço, com pn=r, o aparle de
V. Ex". nobre Senador Jeffer.;on Péres.
O Sr. Jefferson Péres - Dustte Senador Romero Jucá,
como disse a nobre Senadora Benedita da Silva há meia hm:a, arofonna agrária já nem tem COIIOiação ideol6gica. É uma bandeim
que pode ser desfraldada por qualquer partido h'beml. Foi o Govemo americano, quando ocupava o Japão após a Segunda Guetra
Mundial, quem promoveu a reforma agrária nesse país. Palses
como a Coréia do Sul e Taiwan, que dão, hoje, lições de desenvolvim.etllO ao -resto do mundo, faeram :reformas agrárias pmmoven-
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do a criação de ~uma classe média mral, disseminando a propriedade no campo. E i.ncrlvel que um país como o Brasil, que vive creio - há quatrocentos liDOS, c:ooflitos de !eira, com tamanha extensão tertítorial, ainda não lenha levado a fundo esse problema. E
quaodo o fez, ilu>tte Senador Romero Jucá, foi de foana inteir.lmente desvirtuada. Muitas das desapropriações promovidas pelo
Incra, há dez anos, são algo que deveria cair no anedotiirio. Vi proprietários 1UI3.is no AmaZf"laS, latifundiá:rios negociando para que o
lNCRA promovesse as desap!opriJiçõe de len2$ absolutamente inaproveitadas, no inleresse de teeeberem as TDA's- T'>.tulos de D'tvidas
Agiárias- por tem1s que não valiam coisa nenhuma para virem negociar os titnlos no mercado pm!elo. Infelizmonre as experiências de
reforma agWia são caiicatas no BrasiL O couilito oca-rido agora
em Rondônia mostra que o problema realmentt: está a exigir do
Govetno Fedeml medidas mais efetivas. Milito obrigado.
O SR- ROMERO JUCÁ - Senador Jefferson Péres, agxadeço-lhe o aparte. V. Ex•, que é um político ligado às caosas popalares e que eonhece bem a questão. agnlria, um polítieo da nossa
região, Senador pelo Estado do Armwnas, que tem trazido a esta
Casa questõeS importantes pan o País, quero, sem dúvida nenhuma, registrar a importâllcia das colocações de V. Ex" para o meu
disaJrso e dizer que, realmenle, a questão da reforma agoíria é
fundamental para o Pais e excede às questões ideológicas. Acredito que hoje deve ser uma luta de todos os polítiros e de IOdas as
entidades que têm condição e que têm visão social do Pais. Quero
dizer mais: além do cotrilito de Rondônia, tivemos, ontem à noite,
no1fcias de que havia ocotrido um oon!1ito de grandes pro~
no Estado do Pax:ã.. Isso nos foi comunicado pelo Senador Adeinir
An<hade. Nlio existe ainda registro sobre o mímero de mortes, mas
ã infoonação é de que também t.na havido mortes por causa do
cooflito. O que, sem dúvida alguma. demonsiia que temos que ter
um insttumento urgente de julgomento dessas questões do campo.
As questões agrárias, essas disputas agrárias, que começam com
uma disputa e temrinam em!IlOrtes, não podem se procrast:inar nos
tribunais não especializados. Sem dúvida alguma, as colocações
de V. Ex- engrandecem o nosso pronunciamento.
Vollando ao meu pil>DIIIIciamento, Sr. Presidenle, eu dizia
da nossa vergonha e tristeza pelo Cpis6dio que houve em Rondônia e que resuhou em várias mortes de ambos os lados. Solicito à
Mesa que anexe ao meu pronunciamento docomento que recebi do ....
movimento dos sem-teD:a de Rondônia.
Sr. Presidenle, SI's e Sts. Senadores, o problema é muito
sério e somente uma vontaéle fénea. de Govemo e do Congresso
Nacional poderá amenizá-lo a contento. Caso oontru:io, não haverá força que impeça a anegimentação desse pessoal sofrido para
uma insmreição contra a onlelll. jâ que a atual não contribui para
reavivar a crença nos descrenles do Poder Públioo. E se desejamos
uma nova ordem para o nosso universo agr.irio, uma ordem que
realmente possa evitl!r os conflitos mais san.gzentos, é im.prescindí.vel a introdução de uma estmtu:ra judicial superiormente c:olocada
em plano acima das injmções locais.
É tempo, assim, de sainnos desse estado de quase imobilidade conlemplaliva, da timidez na adoção de medidas legislalivas
mais profimdas, do temor do desaglado às oli&aztluias dcminantP<. Os
anJS._se pasçam, os problemas se agmvam, as discussões se perdllra.m..
o País se a!tlsa, a sociedade reclama, o Govemo não se empenha e o
Coosresso deixa de agir oomo deveria. Justiça se faça. Fminen!es
memlros do Parlamento jâ o teDlaram, sem sucosso. Na e1abotação da
Ccmtituiçl!o de 1988, novas lelltativas e novos .li:acissc& Atê quando?
- JlOI!IUD!O. Ali quando ptelenderá o Congresso Nacional permaD.<>=de costas para os anseios pllrios de pacifu:ação no campo?
Se tempos houve em que era admissivel o conceito de t:tansitoriedade dos seus problemas espeáficos, hoje essa conceituação
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está totalmente uJtrapassada pela realidade t8tica, sobejamente demonstt3da no de<xlnerde taDias dkadas.
O que resta, enlio, 6 a mc<talidadc da tepetitiva ~constimcional detemrinante do uso social da peoJriedade, II10l'Jll<llte no
que se refete à ~ nmU. Essa 6 a grande vetdade, e atei:
mosia em não encaiá-!a de frente distancia-nos do objetivo de nos
tomannos uma nação forte e independente,. já que o JZOSSUposiO
essencial do alcance dessa meta é a exist&cia do divórcio entre a
esttutma protecional ofetecida pelo Estado e a tealidadc dinâmica
produzida pelas forças sociais.
Por isso mesmo 6 incon<:eb!vel que penn•nrçamoo; na diluição provocada pela ptestação jurisdicional de três pstiças difmntes, nenhuma delas especializada, neàruma delas estrutur.lll& pom um
- o efica7. e todas elas, illfelizmente, assoberbadas pelo acúmuJo de feitos Dão reJaciaJados à temi, que, por si s6, JXOduz pomos
nossos julgadotes mm avalanche de processos Wl!ceis, a demandar decisões •mbasad•s na profundidade de CODbecimentos que s6
são adquiridos no trato mais amiúde dessas questões.
·
· Se as soluções até h"F dadas ao problema da jlstiça agriria
não fcr.un satisfa16rias, tenhamos a c:omgem de inovar, de institulla ua plenimde. deixando de ~ os costumeiros remendos que,
hisloricamente, s6 servimm de proc:rastin•ção a uina solução delinitiva e dnmdouxa, desejada pela sociedade mas desiDie:essame
aoS CootnJDa?eS aproveitadores dos desassislidos.
Creio fumemente que «justiça agxúia aut&oma 6 viAvel,
necessárla e urgente, e que s6 attavés dela pedeJ:emos =taurar no
nosso povo nmU. a a:oliança na bltela dos seus direitos e a esperança
denm futuro em que a sua cidadania seja realmente respeitada.
O Bmsii é um Pais de dimensõrs coo.tiDentais com imlmero; problemas gmves a IeSOlver. A paz social e a produção de alimentos pata o nosso povo passa pela solução e pela esttutma de
uma reforma agxúia IeSpOI!Sável, inteligente e realista. Neste aspeeiO, a justiça agxúia pode se transfODIIllr no im:trumenro de decisão que trará o eampo brasileiro ao eae<llllro do seu futum.
Espero, portan!D, que o Coogtesso btasileiro enfmllc o desalio que tem se perpetiado Dll!D além do desejado.
·
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE lJEFERE O SR. RO·
MERO JUéÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO:
REFORMA AGRÁRIA: Uma Luta de Todos!
De: Secretaria MSTIRO.
Ouro Pmo D'Oeste- R~,10 de agosto de 1995

!7homs
Compauheiros,
Estamos passaodo as últimas informações ~ef=me a ocupação expoutânea que acooteceu na Fazenda SI" Elim no Mimici-

pio de Cotumbiaia - RO, que gerou um verdadeiro niassacre en1re
Policiais e Sem-Tena, nos dias 8~ 9 do conente.
As infcm!aÇ5es foram passadas por um companheiro da Fetagro, que visitou a área a poucas horu.
··
InfOJlii.ou-nos de que não se encontra mais pessoas na área,
bldo foi destruído e queimado, oomo se fosse um funcão.
Das !300 (mil e tteumas) pessoas que se eoooulmvamnaáiea:
200- Pessoas estio presas no Ginásio de Esporte do Município de Colorado D'Oeste.
ISO- Haneus estio· presos na Delegacia.
100- Crianças estão JX) Centro Comunitário (algumas estio
feridas).
80- Mulh= estão no Centro Comunitário.
100- Pessoas estão gravemente feridas.
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40-Pessoas foram mortas.
8- Policiais estão gmvememeferidos.
z_:Po!iciais fommmortos,
As pessoas p<eS4S m Delegacia estão sofi:endo torturas e as
que se eDCODlram no Ginásio de Esporte, estão em poder da Policia, sofrendo bnmilh•ções
Sendo isso pata o momento.
A Polícia não fomece dados mferentes às SOO pessoas que
estio desaparecidas.
O SR. PRESIDENTE (Vdson Kleimlbing) - Concedo a
paiavm ao nobre Senado< Bemardo CalxaJ, que dispõe de 20minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PI'-AM. Prommcia o seguinle disam.o.) - Sr. Presidente SI's e Srs. Senadaes, ao longo dos
tmbellos da Assembléia Nacional Constibl.inte, havia uma COil'eil1e
que CllleDdia ser o D!OOW!Io lmldo, fll'llÍCiO pam se !'a= a extiD;ão
do que se dJamavam os quatroS: S..O, Senac, Sesi, Senai A disa!ssão
não em no t = o pri.tico; sobretudo, no terreno emocionaL
Eu vinha de mm oxperi&!cia, depois de tec p;esidido a Oxdem
dos Advogados do Brasil, de J?I'1'XD"'' todas as Capitais do nosso
País, instante em que pude comprovar o~. de um lado, fazia a Coofedet'ação ·NacioDal do Coinéttio e, de ou1ro, a Coofederaçio Nacional da Indústtia. E me afco:rei na defesa desaes quatro S. Ao
fim e ao cabo, o poo!D de vista vencodoc foi a penu•n&ri• tal qual.
mnmte todo esse tempO, essas duas confederações vêm atuando.
Mas vez por outta - e é inctivel que a lição não valha - SO!Ili'!" há
algu6m que teime em oolocar a culpa nessas doas institui~ a
ponto de se dizer que os encargos sociais, na folha de saláiios,lêm
um percentual nmito alto em função dessa dupla organização.·
Pois bem, Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, hoje, vou
Oesmentir essa falácia. Quero, ao assumir a responsabilidade de.
assunto dessa gmvidadc, trazer números e, C<llllO a mstemática é
uma ciência exata da qual ningu6m pode fugir, mostrar que não é
C<llll jogo de palaVlliS que se pode acabar oo imputar à alguém
a<plilo que a respc>llSObilid não lhe 6 con-espondeute.
Tmgo, pois, Sr. Presidenle, por escrito, pata que fl<jlle rig<>rosamente nos Anais da Casa, tal qual precisa ser efetivada.
Quero, jJortamo, dizer que está na hor.t de se saber qual é o
peso dos encargos sociaiS ·m folha de salários de responsabilidade
do Sesc, Senac, Sesi e Senai ·
Esses encargos sociais rotalimn aproximadameute 100% •
do salário. Isso significa que o empregado com carteira assinada,
que ganha um salário ~ custa dois ao empregador.
O excessivo auto social estimula a ecoo.omia informal
Sob ta! ângulo, o Progr.lma CUsto-Brasil, com o objetivo de
desoneiar a folha de salário, é coneto e necessário.
Acontece que no momento de usar a tesoura é enorme a lista dos encargos considerados intocáveis. Na matemática dos seto:res que patrocinam o programa. aplicada a tese dos ''nove fOI3.''. só
restariam praticamen.le os quatro S: Sesc:, Senac, Sesi e Senai, totalizando - pasmem os SIS. Senadotos- 2,5%.
De _100%, subtr.údos 2,5%, restam 97,5%. Uma CllOill1e e
dolorosa cirurgia para extrair uma venuga, cuja auSência valerá
mais pelos: prejuízos nas áreas da assistência social e do ensino dedicado à preparação de mão-<Je.oà:a, do que pelos inexpressivos
2,5% subttaídos de 100. Aliás, como 100% da folha mais 100%
dos CDCai!lOS perfazem 200%, dcslcs, 2.5% representam 1.25%
Autêntica nonada. Lembm o parto da montanha que, após 1Iês dias
e três noites de dores, gritos e lágrimas. pariu um.. rato, na vigorosa
imagem de N"tetzche, em Assim Falava Zaratustra.
O INSS, fonte inesgotável de escândalos, fraudes e ineficiência, pennanecerá, provavelmente, com percentuais majorados.
O FGTS. um saco sem fundo rojos ralos garantem evasão penna-
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nente. não será tocado. Outros setores de meoor significação para
o social e o educacional garantirão o status quo.

Sacrificadas mesmo serão as entidadts recoDhecidas, proclamadas e comprovadame.nte eficazes, com realizações que en·
chem os olhos mais exigentes.
Para serem justos, os critérios de corte telão que se basear
na"'~ custolbe..,fício.
Os quatro S são os que custam menos e oferecem maiores
benefícios aos 1I:a.ba1hadores em dois setores cruciais para. o País: a
educação eopecializada na Jl"'P''l3ção de mão-de-ob!:a e a assistência social no âmbito da alimentação, saúde e bem-estar (n:staumttes, colêmas de férias, centros campestns, assistência médica e
odentoklgiea. cursos de educação doméstica).
Vale notar que s6 um dos encargos, acrescido à folha por
força !X!!Sij!ucimaJ um t..ço soà:e a '"""imaç>n das !mas (33,34%),
~2,77% ao mês, IIIIIi< doqU. o!Dtal àeyjdoaos quatroS.
·
Os empresários que, em momeiliO de IlOiávelluc:idez, imagizwam, progmmaram e~ ao Govemo a criação do Sescfse:nac e Ses;/Senai eleg<:ron a fólha de salários como base "de cálculo da
cootr:ibuição social que se d;,pmbam a pagar, pela decisiva Il1Ziío de
que é attavés dela que o IIabalhadcc '!'"lhO< identifica a origom do dinheiro que maDiém tais in!"i"...,... E questão de tr.mspaiincia, com
endereço claro de benfeitores e beneficiários.
Qualquer altemativa - e ai, Sr. Presidente, é preciso que todos n6s. Senad.ores~ tenhamos. em mente essa aflllll3.tiva -que passar pelo Orçamento da Uhlão anulluá a alma da e(tciência da administração privatista, que há meio século garante às entidades o
dinamismo que lhes pennitiu CODverten:ece.itas em realizações, estas totalizando tallto ou mais do que aquelas.
Emb<:n velha e demais conhecida, é bom repetir a sábia receita: 'não se mexe em time que está gaDhau.do."
Por essas~ Sr. Presidente, quero, neste instante, registrar o meu aplauso à Coofederação Nacional do Comércio, na pessoa do seu Presidente, Dr. Antâúo de Oliveira Santos, e à Confederação Nacional da Indústria, na pessoa do nosso colega. Senador
Fernando Bezerra.. que será o lilálro Presidente da CNI e que deve
estar surpreso com. a homenagem que lhe presto.
O Sr. Romero Jucá- Permite-me V.Ex•umaparte?
O SR. BERNARDO CABRAL • Concedo o aparte a V.
Ex•, eminente Senador Romero Jucá._
O Sr. Romero Jucá. Senador Bernardo Cabral, V. Ex"tiaz
a esta tribuna unia questão de gr.mde importâo,cia. Eslá pmeme
em todoo DÓs - Senado=, Parlameotares, pol!licos do Pais • que,
sem dúvida nenhuma, o Brasil _precisa ser um País empregador de
mão-de-OOra. A taxação, a cobrutça em c;nía da folha de pagamento é hoje uma coisa iDadmissivel. Com relação a esse ponto, o
Govemo cantirlhou na direção CO<Ieta ao te!llar procmar fómwlas
de desonmr a folha de pagamentc. Até aí, nós concordamos. No
eDlallto, qu= desonerar a folha de pagamento acabando com as
únicas contribuições qu4!y percentualmeme. são menores- e que dão
mais resultados parit o Pals - ~te as contribuições do
SESJ/SENAI e do SESCISENAC - é uma imcionalidade. Gostaria de hipotecar minha solidariedade ao discuiSo de V. Ex", porque
oonsidero inadmissível acabar com a contribuição que mantém
viva a atuação desses órgãos eUi todo o tetrit6rio nacional. Quero
dar também um depoimento sobre a importâDcia do !Iabalho desses organismos em Rotaima,. um Estado novo, que está se implantando, e que· tem nesses organis~ parceiros importantes no que
diz respeito à focmação e à melhocia das cO!ldições dos nossos tr:abalhad<ns. Gostaria de deixar aqui este aleita também ao Congresso Naciooa!, que não paetUe com esses cones. E mais, que não
aceite a b:allsfetência desses recursos, como disse V. Ex', pam o
âmbito do Orçamento Federal. Sabemos como funciona o Orça-
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'mento Federal; o qu~ consta no Orçamento Federal de um ano necessariamente não constará no ~to Federal do pt6ximo mo
ou do pt6ximo Goy~. O SESI, o SENAL 0 SESc e o SENAC
J1ão podem ficar à mercê, em mzio do tr:abalho importante que
realizam no País, de injomções políticas e de mscussões, da Comissão
desta Casa que tr:ata do Orçamento: V. Ex" traz um tema impottante,
de alerta a todoo os Senadores, a todos os ~ Querp me
c:oogcitular com V~ Ex" e di= que.= fiJeiias para que não haja
esse gtllllde pre;úz<> pam o País com o cate das eontnlluições dessas

entidades, o que, sem dúvida nenhuma, iDviabilizaria as suas a!llaÇÕf!S
e prejudicaria J1ão o Govemo, não os l'arlamezltam;, mas aqueles tra·
balhadorea humildes que estão 110 fim da linha. aguardando os benelícios e melbor.mdo à sUa. condição de vida poc meio da ablação desses 6Igãos. Meus parabéllS pela colocação de V. Ex".

O SR. BERNARDO CABRAL- V. Ex", Senador Romero
Jucá, tem ra:z.ão quando fala na incidências desses encazgos. O Governo, poc essa linha obliqua. querendo penalizar o SESC/SENAC
e o SESJ/SENAI • c:ustando os quatro 2,5% ., esquece-se das seguintes obrigações sociais: pieVidência social- 20%; FGTS - 8%;
sal.\rio-educação- 2,5%; acidemes do babolho- 2%.
Veja V. Ex" que a anecadaçãodaPreviclência Social, somada ao que se Ietira do tiab2lhadcc, COIIlO o FGTS e o salário- educação. ninguém sabe pam onde vai. No - · os 2,5% desses quatro
S, como bem acentu:OO V. Ex• e já havia eu mgjstiado ameriormente.
vai fuzer falta ao """'lhadcc em dois sdoreS cruciais: a educação e a
assistência social, DO âmbito da alimentação, saúde e bem-estar.
Gostaria, antes de conceder o aparte aos Senadoies Femando Bezetra e Ramez Tebet, de ressaltar que esses dados são da mgüstria; se formos a outros encargos sociais, já partidos pam emP"'SOS. temos um total de 132. 81% nas footes colhidas: Ferrari,
Construção, Trevisa:o, Cllsp, Secovi, Sincesp e Sebnle. Portanto,
absoluta e rigorosamente verdadeiros, sem neDhuma demagogia.
sem nenhuma intel'pret.ação exrônea.
O Sr. Fermmdo Bezerra - Pennite-me V. Ex" um aparte,
DObre Senador Bernardo C.braJ?
O SR. BERNARDO CABRAL • Concedo o apa11e a V.
Ex•, eminente Senador F~do ~zena.

OSr.FemandoBezma-S=dorBemanloCalnl,empómei-

v. fu" o annpimmto q>e- mz pocmm
eleiçãoqueaindalliohooVe. A eiciçãodev«á. seproceosm:IJOdia 15.
O SR. BERNARDO CABRAL- Creio que V. Ex" é o can-

ro ln!'~"' quero agiadecer a

didatoúnico,por~to.

O Sr. Fernando Bezerra - Perfeito. Mas tomo os mineiros
sempre são muito precavidos em relação a isso e sempre temem
alguma surpresa, embora pem~ando que .não deva ocoxrer, espero,
primeiro, a eleição. Mas quero agradecer a V. Ex", sinceramente, o
cumprimento que me faz. E V. Ex" antecipa ao Senado o pronunciamento que pretendo fazer brevemente. tmzendo ao conhecimento desta. Casa e da Nação os números e o trabalho que essas
instituições seriamente vêm prestando ao País, ao longo de mais
de 50 anos. Nós, os empresários. temos nos dirigido ao Govemo
no sentido de xeduzirmos aquilo que se convencionou chamar-se
de Casto-BiaSil. no qual se incluem os encargos sobte a folha de
pagamento, impostos, costDs fmanceiros, tantos outros custos que
têm onersdo a nossa produção e impedido a nossa expansão DO
meteado internacional. Entretanto, como V. Ex• coloca com mui:ta
propriedade, não são esses enca:rgos que, ccmparnOOs aos seus benefícios, vêm onerar aquilo que se convencionou chamar de CUsto-BraSil, pois 2,5% não é um pen:enl>lal "'""ger.!do DO que ta11ge
ao total da incidência sobre a folha de pagamentos em relação 80$
benefícios· que trazem. Paxa que V. E<" tenha conhecimento, no
que se ,r., à fonnação de mão-de-obta, o custo da fOIIDaÇão de
um profissional pelo Senai é exat:amente 50% menor do que costa
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ao Govemo um treinando pela Escola T&:nica Fedem!. Solicitei
O SR. BERNARDO CABRAL- Eminente Presidente, v.
àquelas instinllções n6meros mais atualizados pua que eu possa Ex• pemrltiria. do alto de soa magnanimidacle, mais mn pouco
trazer ao conhecimento desta Casa. mas poderia adiantar que sopua que eu possa wvir o Senador José Eduardo Outra, e sei que
mente no ano passado o Senai formou. 2 milhões e 200 mil proÍIS- desta vez V. Ex• também não reawrá ao Seua.dor Geraldo Melo e
siooais e não posso entender qual seria o perlil industtial deste a uossa Senadora Emília Femandes; que faça com a tol<dncia de
País oio fosse a atuação do Senai. Da tneSIIU!: founa, o Sesi atende SC111p[1>, desde quando V. Ex' foi Governador do seu Estado.
hoje a mais de 10 milhões de trabalhadmes, e posso, com certeza,
Conoedo o aparte ao nobre Senador José Ednanlo Outra.
sem nenhum receio, afumar que cã.da um dos Senadores presentes
O Sr. José Eduardo Dutra - Nobre Senador Bemardo Canesta Casa tecl., em cada um de seus Estados. uma história extre-- bia!, queria também parabenizá-lo pela oportunidade do seu promamente favon\ve1 a contar à Naçiio em relaçiio ao uaOOlho que DllllCÍaDIOnto. E quando se fala em custo-Brasil, nos enc:ugos soessas instituições prestam.. Quero, em nome da jnstih,içio, se as- . ciais que, 5egi1I1do alguns. são exagetados? muitas vezes inclui-se
sim puder, agl3decer a V. Ex' esse depoimento hcmesto, ,.sponsá. nesta conta algum elementos, alguns pontos que são absolutamenvele com a autpridade que V. Ex• tem para dar, e pedir ao Gover- te surpreendentes. quando algumas pessoos chegam até a propor
no, caso esteja. nas suas cogitações a mtirada desses encmgos que, que sejam rednzidoa Por exemplo: nessas contas de 100 oo de
sem dúvida neD!mma, significar.io o fim dessas instituições, que 132% estão incluldos o d6cimo terceiro, as férias remuneradas e o
atente pam o vazio que se ~ G.dc:Dl irá substituí-los e de onde descanso semanal renmneal<lo. Até lembrando o que disse o jamavüá a fonte de reciiisos que certamente será necessária para man- lista Clóvis Rossi, em cohm.a receme: "que seria mais fácil até volter uma instituição proi:ISSionalizante no nível de Senai. Senac ~ taiDIOS ao tempo da esct~~.vidio, polque nio existindo o salário,
taiilbêm, Senat pois o siste!Da de tiansporte se inseiiu, posterior- não vai haver encargos sobre ele. Ca:n relação, especificamente, à
mente. nessa categoria com o Sest e o Senat. Agradeço, mais uma questão do Scsi, Sesc, Senac, Senai, tive a oportunidade, =tevez, V. Ex• e o rumprimento pelo seu piOilliilCiamen.
mente, a convite do P,.sidente da Federação do Comércio do EstaO SR. BERNARDO CABRAL- Veja V. Ex', oobre Sena- do de Setgipe, visitar as inst•lações do Sesc, IA em nosso Estado.
dqr Femando BezeJra. <Xlii10 o temor que me invadia ao começo Instalações ,.JacioDadas à assistência social, a treinamento, e veridesta minha fala no que ela pudesse ter de lacunas desaparece nes- fiquei, efetivamente, a seriedade com que esse b:abalho vioha seu.·
te iostantt. V. Ex' preenche qualquer uma que, por ventura, pudes- do desenvolvido no meu Estado e, acredito, em todos os Estados
se existir- e tenho certeza de que existir.ia:m -, dando a sua contri- do BrasiL O nosso Partido. inclusive, tem uma relação quase· que
hnição, isto é, fazendo um aparte com o CODbecimento de causa e afetiva; v. ma conviveu na Constituinte. can o Pxesidente do nospela atuação que V. Ex' tem dentro do~so Partido e já. deve ter w.vido sobre a alegria que ele teve quaD.do
=-beu o diploma de ta:neiro mecânico do Senai. ·
Ó Sr.Ramez Tebet- Pemúte V.Ex•umaparte?
O SR. BERNARDO CABRAL- Isso é absolutamente v«dadeiro; que ele tinha sido aluno.
O SR. BERNARDO CABRAL - Pois nilo. Ouço o aparte
O Sr. José Eduardo Dutra- E s6 pua infamar a V. Ex' e a
de V.Ex', nobre SenadorRamezTebeL
esta
Casa,
o DOSSO Partido está <tisortindo a~ de tefa:ma trihnO Sr. Ramez Tebet - Nobre Senado< Bemardo CabmL é
tária, mas ji tomcol a posiçiio OODSOlJSDal, tanto na Crmissiio que está
muito dificil, quando a tribuna é ocupada por V. Ex', endquecer o
seu pronunciimento. Mas peço este aparte apenas pa12 me solida- <tisortindo esta DJatérla quanto na BaDcada, de defeuder a cx:>ntinuidarizar com V. Ex.. pcr levantar desta tnàma um assunto de muita de desta conln"hnição em favor do Sesc, Senai e Scsi, Seuac, jllinciimportância e, ao mesmo tempo, para trazer um depoimento. Ain- pahnente em Ill2iio do >UgQinento já exposto pelo Senador Femaudo
da não ouvi clamor algum contra a contribuição que se faz a essas Bezena no semido de quem~ subotituiressas entidades oo processo
entidades. Muito ao cqntrário? quem vem do intetia:, ·como eu, de fOIIIIJIÇio profissiooal. lirea em que o Bmsil é tio carente. Por essa
sente o quê? Qual é o apelo que se faz no interior!! Quem não quer, ra2io querlamos nos solidarizm"com o prommciamento de V. Ex-. O SB. BERNARDO CABRAL - Senador José Eclumdo Duali, os serviços do Sesc e do Senai e dessas instituições que V. Ex'
aborda, o grande tra.balho que elas realizam em favor da sua co- IIa, quero dizer a V. Ex' que. me sinto IIDlito alegre por saber que V.
munidade? Quantas vezes não tenho wvido, peiCOimldo as cida- Ex', na L~ eveáUal do Partido dos Trnl>dh""'""" se associa ao
des do interior do Estado do Mato Grosso do&~ nmitos trabalha- pron!lllCÍ3DI<2 que hqje faço da tn'hnna desta Casa, enio s6 o faz em
OO,.s que, ao invés de procurarem os setviÇos dos postos do INSS tennos afetivos mas também em teonos fa:mais na sua solidariedade.
Conoedo o aparte à en6nente Senadom Emili'!- Fernandes e,
paia o atendimento social, colocam seus filhos nas escolas do Sesc
e do SeDai Quantas vezes deixam os ~ do hospitais e am- em seguida, wço o Senada: Getaldo Melo.
A s,.a Emilla Fenumdes- Senador Bemardo CabmL gostabulat6rios que não prestam issistência e vão buscar no Senai, por
ria de cumprimentar-V. Ex• pelo tema que está a.bordaDdo na maexemplo, aquele atendimento médico de que taD1o carecem. Pornhã de hoje nesta Casa, que representa um alerta muito impa:tante
tanto. acredito que V. Ex_• abord;a com muita categoria e tmz núe
oportuno. Somamo-nos à preocupação de V. Ex' e tenho a acresmeros altamente esclarecedores, e custa-me crer que, ao invés de
se procu= fortalecer essas instituições que tantos e tão importan- centar que este tema, entre outros, foi disrutido no dia de ontem na
Comissão de Assuntos Sociais quando debatíamos sobre a extin~
tes serviços têm F"'stado ii coletividade, queiram enfraquect-las.
Quero I!::w.hrar até que no meu Estado, por exemplo. a única escola ção da cootribuição sindieal. Vejam os senhores que, agora,' nos
profissionalizante do setor rural é sustentada pelo Senar, que lá ~de também essa política de cortes que se apresenta com o
apoio do Govemo, manifestando até desconhecimento e desvalorifunciona adequadamente, p<eStando relevantes serviços, fonnando
mão-de-obra especializada pua o campo. Portanto, cumprimento zaçiio dos serviços prestadoa. Considero muito importante que V.
V. Ex' e acredito que o Senado da República estará atento e vigi- Ex' traga essa matéria ao eonbecimento da Casa e, principalmente,
da nossa Comissão de AssuDtos Sociais, chamando inclusive essas
lante em matéria dessa env~.
entidades pua que possamos discutir e identificar os prejuizos que
O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleimibing)(Fazendo soar a advirão. O Parlamento poderia, de "'!''tlte, ser acusado de omissão
campainha) - Senador Bemardo Cabia!, desejo informar que o • o que não está ocorrendo exatamente pelo seu pronunciamento mas muito mais pelos prejlízos que serão causados aos trabalhatempo de V. Ex' já está esgotado.
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doo:s e à população destJ> Pals. São duas questões básicas que devem ser debatidas: as contribuições que envolvem essas entidades
e a extinção imediata e radical da contribuição smlical que. sabeDWS. contribui de fonna significativa pam, também, através dos
sindicatos, levar melhores condições de v_ida, de saúde e de qualificação profissional aos trabalhadores. E muito oport>Jno tra=
esse assunto à discussão e seria impottaiziJ> aprofundá-la pam IJ>Dtanoos, através do Cong=so Nacional, barra:~; essas iniciativas
que o Governo, no meu ponto de vista, de fOilDll equivocada, está
adotando. Mnilo obtjgada.

O SR- BERNARDO CABRAL - Senadora Emi!.ia Femandes, veja V. Ex" como a providência escreve certo, e a{ não é pór
liDhas tortas. Nesta manhã, p:esidindo a sessão o Senador V"!lson

Kleinübing, S. Ex.. f~ com a sua tolerância. já que exetciã a chefia do executivo do seu Estado, que a Casa ouvisse não a professo-ra. mas também a educadora, qne passou, antes de chegar ao Senado, por uma série de ci=tâncias que podem a!J>Star a valia da
macifestação de todos os Senadores aqui presentes.
· E por fim, deDt<<>ÓCS!'& benevoléncia, Sr. Presidenfe, ouço o
nobre Senador Gemido Melo.
O SR. GERALDO MELO - Senador Bemudo Cabral, em
primeiro lugar, agradeço também ao Pxesiden!J> Vilson Kleimlbing
pela maneira com que .decidiu es8a questão, porque omo que
s.Ex• concorda que o discurso de v .Ex• deu a esta sessão matutina
um significado talvez inesperado pela possibilidade de lr.IZer ao
debate e unir, como uniu, a Casa inteira em tomo de uma questão
que parecia, para surptesa e susto dos que têm o ponto de vista de
V :EX'", estar caminhando pam decidir-se exatam.ente em sentido
contrário. Assinalo a importância que tiveram todos os apartes,
destacando o do Senador José Eduardo Outra. Podemos tJ>r posiçl:es politicas muilo diferentJ>s. e temos, can relação ao Partido
dos Txabalhadores, mas eu, pelo meno~ o considero um Partido
quememce o imenso respeito da sociedade btasileira, pela idoneidade e competência com que sabe interpretar e :representar, nesta
Casa e em todas as outia.s de que participa. o sentimento de uma
ccnen!J> importalllíssima de peusamento e da opiDião pública do
Paí~ O que fJOOJ demonstrado é que, em torDo dessa questão,
unem-se todas as pessoas que olham para o BiaSil com um sentimento de responsabilidade e niio com essa facilidade com que de

repente se decidem as coisas, Dtai e!llldando os asSUDtos sobre os
quais se tenham que decidir. A contribuição que-gostaria de oferecer é no sentido de pedir a V. Ex• que comple~ o esclarecimento
em tomo de uma dúvida que puece existir. Há quem entenda que,
no momento em que o País tende a extinguir o imposto sindical.
que deveria extinguir esta COD!ribuição, cqnô se ela fosse a contraparte do lado empresarial do imposto SÍ!ldical do lado dos a.baJhadores. E essa é uma visão equivocada da questão. O imposto
sindical pago pelos trabalhadores é o imposto sindical que também
os empresários pagam. Ao ser extinto o i.m{x>sto sindical, não se
estari extinguindo aperiils a contribuição dos trabalhadores, mas
também a contribuição sindical das empresas. Na realidade, a contribuição sindical das empresas é diferente daquela que IllJIIltém
vivos esses quatroS, que me parece agom são seis, pelo que nos
informa o Senador Femando Beze:o:a. Então, o que essa c:ontribuição a que se refere V. Ex•. na verdade, não. tem nada a ver com o
imposto sindical. É alguma coisa que pesa exclusivamente sobre o
oiÇ'llllento das empresas, cuja manutenção as empresas, como disse IIlllito bem o Senador Ramez Tebet, não estão contestando, nem
pedindo que seja abolido. E é aquela contribuição que todos os
bntsileiros cousideram que o empresariado deve dar para tomar
melhor a vida no nosso Pais. Essa contribuição está sendo dada
pelas empresas e está sendo muito bem utilizada pelas empresas,
como o discurso de V. Ex" acabou de demonstr.lr. Acredito que o
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discurso de V. Ex•, pelo menos em mim. produz um sentimenlo de
a espem1ça de que esta Casa niio vai permitir que instituições como Sesi, Senai. Senac e Sesc venham a sucumbir e a desaparecer, e que a nossa sociedade perca a imensa contn'blição
que elas têm dado e que espero contimlem a dar ao nosso País.
O SR- BERNARDO CABRAL - Concluo, S& Presidente,
e, ao fazS.lo, quem declmar <P'- mamã reflotiu. can ab<ollta JXOCi~ O CIJC é UDl SeDado composto de bancos sél;iQ;, irlelednaljzados
<pese. unem, distmcjados de ~cmctação político-partidária, e até
mesmo ideol6gica, emtomodeumamatéria dessa impatância.
E veja como o Presiden!J> tinha mziio m COIICe<são dos
apaites: V. Ex", Senador Geraldo Melo, fez com o seu aparte a
cooclusio do que eu abotdaria nessa despreteusiosa fala, que era
exatamente a distinção entre a contri'ruição que mantém os quatro
S - e agora acn:scido de mais dois, conforme informação que V.
-ex- traz - e o outro, o chamado imposto sindical.
Sr. Presidente, V. Ex" demonstrou, nesta manhi, a Slla percuciência, a sua visão politi~ de que há de se ouvir os compaDheiros, os colegas do SeDado. E através da audição deles que se completa um discurso.
Vejo que tenho de OOirigir aquela minha preocupação ini-

. espem1ça;

cial: niio h& laomas, elas famm preendlidas pelos apartes.
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (V!lson K!ei:ollbing) - Concedo a
palavra ao Senador Valmir Campelo, que dispoti de 20 minutos
para. o seu pronunciamento.
O SR- V ALMlR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o ·seguimo discurso.) - Sr. Presidente, SI"s Senado!as e SIS. SenadOres,
9 comércio atravessa a pioc crise dos últimos anos. A situação é
tão séria que, em junho, os comerciantes de Brasília participaram
de um ato inédito: fechanun as portas e, em c:meata de 1.500, carros desfilaram pela Esplanada dos Ministérios, até chegarem ao
Congr=o Nacional.

Protestavam CO:tlti3. a política anticonsumo do Govemo e as
altas taxas de juros, causas primeilas de desaceleração cresceme

das vendas. O arrocho na economia afeta o CODSUJ:Didor e. em conseqüência, o comé;rcio. . .
.
Apesar, S& Presidellle. de os técnicos do Governo afirmarem que seu objetivo niio é ptÕmover recessão, os indicadores ecooôIl!ÍcXls sinalizam gtande desaoelornção nas vendas. Em alguns setores, '
como o de trat= e máquinas agricolas, a queda registiadaé de 90%.
Tudo peio Plano Real. é o lema do Governo. Mas será que
os economistas de plantão Dão exageraram na dose? N""ao estão
matando o doente em vez de cw:á-lo? O que adianta ter um país
sem inflação mas com o povo miserável, sem acesso aos beus de
CODSQDlO mais essenciais?
O Plano Real é extremamente bem concebido. Todos nós
sabemos disoo. Mas sabemos, também, que é paupélrimo em propostas para a retomada do deseuvoivimento. Está sendo feliz no
seu objetivo primeiro, que é debelar a inflação. Mas o proço da falllra. é demasiadamente caro.
A inadimpl&lcia é z<eade em todo o Pais. A exemplo do que
"""""nas Capitais dos Estados, os Municlpios do iDteriorvivem uma
expeiiência inédita. Na tegiio de Ribcir.io Preto, por exemplo, o IIÚ·
mero de tíllllos prolestados """"""'' 150% s6 no pómeiro semestre.
Brasilia niio fica atrás. O Serviço de Proteção ao crea;u, divulgou dados que revelam aumento de 140% no índice de inadimplência do comércio locaL
O atraso dos consumidores no pagamento das contas está
~encadeando uma situação de escassez de -dinheiro e insolvência
em v~ empolsaS- A !ristócia niio é nova. O jogo é velho coohecido.
E o circulo vicioso que coloca muitas empresas em diflculdade. O consumidor niio paga as contas. O comércio niio n:cebe e

Agosto de 1995

ANAlS DO SENADO FEDERAL

ae&;ba não tendo como pagar a indústria que: ·o abastece. A indúslria. por ~.ladó. tW:i paga os fomeeeclores de matérias-primas.
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diante de um aumento no valor de mercado dos títulos da dívida
pública b!:aSileila, que estavam valeodo 15% de seu valor de face,
. . .Lad!> a~ coaia inadimpl&cia, a redução das vendas assom- ·paÍa inais de 80% - os estnmgeiros, os na:te-americano, aqueles
bmos ~A-~Coojmmal doCaoélt:io Vmjislado que compraram tímlos da dívida pública, principalmente aquela
Dislrito Fedoml apootru queda de 31% DO volumo de vendas oo pri- [ainílja têm cerU:za de que haverá o pagamento da_ dívida externa
meiro triniestio de 1995 em relação a dezembro do aoo·passado.
brasil,eh1L -. a·dívida ext.ema valoriza e teremos que pegar quatro
Em :DW.o; ó Comércio registrou _um recorde negativo históri- vezes mais do que teriamo& de pagar no ano passado pela mesma
Co. As vendas no me.; coosidetado o segundo melhcr do ~para · "dívida. O Governo, portanto, está ttabaihando tanto para criar em. pregoo nos Estados Unidos, como para aumentar o pagamento da
os lojistas, eaímm 9,42% em telaçio a abril. ·
· . ·
Para se 1« uma idéia do gmn de frustillção que isso repre- dívida extema aos tomado:teS de títulos da dívida externa no extesénta, Sr. Presidente, apresento o seguinte dado: maio é o mês âas rior. Muito obrigado, Senador.
·
O SR. VALM1R CAMPELO -Incorporo o dis= de V.
niães; apeio para o ooosumo de presentes é enorme; a expect8tiva de ctiscimeilio dás veadas das lojas beira os 40%;. em alguns Ex··w· meu ~mas quero dizer que não estianhe que
setom:, como de ooofecções femininas, chega a 60%.
·um Parlamentar que defelldeu e que defende o P!aoo Real faça algoSr.I'I<sid<me, Sr's e Srs. Senada:es, o comén:io é o segun- mas olisetvações solre ele. PotljllO quero dizer a V. Ex", Serado<
do empregador do Dislrito Fedeml. S6 petde para o Gov_emo. As i.auiQ Çampos, que a maia: virtude, o maioc desafio deom politico é
saber coaigir os I1liilOS. E estru aqui com essa finalidade O radicaliscooseqii&!cias da politica recessiva não deixam qualquer nw;,gem
de dóvida. A taxa de'~go do setor aumentará sem djlvida.
mo riãb leva a nada. N"ao coocoolo, sobhiplitese alguma, com os juros
· S6 há uma saldá: à tOclução das taxas de jiros e a abertura das · 3Itos, e é:om o que disse, que por defender o Plano Real eu não possa
limasdeaédito.Uigçmnapofíticadeinc<mivoâprocbçãoCJlOviallili21' ttazer a miDba precc:upaçlio e pedir às aur.......idades govemamentais
a cpeda da intlaçio sem neressidade de jiros tão altos como os·atuais.
que cotrijam esse rumo que está 1razeDdo preju!zos à sociedade. O
Todos conhecemo& esta verdade acaciana, Sr. Presidente. A
radicalismo tealmente é que não leva a nada.
Coocluo, Sr. Presidente. Os juros obrigam as empresas a se
p1'>SSio dos a!SIOS JrOVoé:ada pelas altas taxas de juros ~ iJ!c:Oinpaajlst.arem. Ou amneni3TJl os pmços 00 dinúnnem a proiução. Ambas
tfvel coma estabilidade ecooômica. ·
.
O Sr. Louro Campos- Seoadcr Valmir Campolo, gostaria saldas indesejadas pelo c:ométcio, pelo e-gado e pelo Govemo.
de metec:erumaparte de V. Ex".
É hora de nossos economistas soltarem uln p:lUCO o ·rreio.
·
O SR. VALMIR CAMPELO • OUço V. Ex", 'Senador Para Dão matar o doente com a cura. Muito obrigado.
Lauro Campos.
.
Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo;o Sr.
. O Sr. Laaro Campos - E com teal satisfação que vejo um
Vilson KleiJWbing ~ deixa a cadeira da presidência. qUi!
laivo de clarividência, pciDcipalmente partindo de quem parte, de
é ocupada pelo Sr. José Et:úJardo Dutra, Supkmellle de
um politico que sempre foi muito coerente no apoio que tem dado
Secretário.
aos govemos. a este e aos anteriores. E ne&te momento V. Ex"' vem
eogrossar a fileim daqueles que, tendo apoiado o Plano Real. agoO SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutia) - Collcado a
ra conseguem descolxir nele os seus efeitos inexocáveis: o desem- palaVIa ao nohte Senador Lauro Campes. (Pansa)
prego, por OX\'IDPIO, que foi progoonado pelo Governo. Não há
Conoedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tehe~ por vinm.elha.- forma. de Rduzir o coosumo~ de reduzir a demanda -'que o temlmltos.
Govemo disse que era excessiva e provocadora da. in.Qação - do
O SR. RAMEZ 'Il';BET (PMDB-Mr. Prommcia o seguinque o desemprego. ~gado, não ganhando nada, o lraba- te dis=. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
lhadcr não coosome nada e assim ajuda o Plano Real a ter êxito. O
Senadotes, peço a palavno, nesta sexta-feira, até mesmo impulsioachatamento salarial. os 80 mil desempregados com que agom o
nado pela produtividade desta sessão matinal do SeDado Fedexai, '
MiDistro Bresser Pe:eira nos ameaça-rambém terão um efeito omi- em que os mais díversos oradores que desfilaram pela tribuna
to positivo solmo a tealiração, sobre o êxito do Plaoo Real. N"ao há abordaram asstmtos de gr.mde relevância. Mais parece que estadúvida nenhuma de que além disto, ao fazer unia xcserva cambial vam todos. de antemão, adredemeDte combinados para seguirem
de US$43 bilhões e utilizar essa =erva para a importação de ua mesma trilha. Assim é que o Senador Romero Jucá levantou o
tudo, jrincipalmente de artigos de lnxo, de '!"to-p:ças, está se des- problema da justiça agciria neste Pais, referindo-se ii questão da
truindo os emp~egos dos brasileiros. como eo? pelo menos há um mão-de-obra e do tiahalho do homem do campo. Assim é que nós
anop havia. dito que OCOireria. inexoravelmettle.'No México. 87% tivemos o prazer de ouvir este sempre bcilbante, talentoso e rulto
dos componentes dos automóveis eram importados ao final do êxi- Senador pelo Estado do Amazonas, Bemardo Cabtal, que, sem dúto do Plano, idõnlioo ao Plano Real. baixado pelo FMI sobte a po- vida nenhuma. emiqueceu com a sua palaVIa os Anais desta Casa.
pulação mexicana. E vimos a teação dos Chiapas, vimos a roaçio abordando também assunto de grande relevância social. qual seja,
da coletividade e o descalabro a .que chegw o Presidente e o seu o trabalho que. em favor deste País. desenvolvem os empieSários?
Govemo diante das J'<OPOS!as que fOI3ID lá postas em pr.ltica. E
a nossa indústria. o nosso comércio. represemados pelo que S. Exa
aqui, como V. Ex" bem enfatiza, também essas taxas de juros ele- denominou de os quatroS: Sesc, Senai, Sesi e Senac.
vadíssimas. que sufocam e impedem o consumo Íiltemo, foram
O Sr. Bernardo Cabral - Muito obrigado.
mantidas pelo Banco Central como um ingrediente necessário ao
O SR. RAMEZ TEBET - Ousei eu mesmo acrescentar um
bom êxito do Plano Real. Logo, é de estranhar que pessoas que te- outro S. que é o grande serviço que presta o SeDar no aprendizado
nham apoiado todas essas medidas anli-sociais contidas no Plano da mão-de-obra do homem que 1Tahalha no campo, procur.mdo
Real e que inexoravelmente vD:ja.m. a atingir a sociedade brasileira profissionalizá-lo eqoaliflCá-lo. Vou até atrever-me a falar no sexagora esmmhem esses efeitos. E óbvio que bwve um aumento. em to S daqui a pouco. não sem antes cumprimentar também o Senaum ano, de 411% no número de falências e COIICOl1:la1as pedidas dor Valmir Campelo. Cumpómeotar o Senador ValoJir Campelo
em São Paulo. Mas o Governo ainda tem. recursos para passar 1 por quê? Venho. como todos os outros? do recesso.. E a segunda
bilhão e 200 milhões para o Banco Econômico, que, pela segunda semana terminativa dos nossos tiabaihos aqui e. sem dúvida nevez. apronta das suas. Diante disto, desta pror.ção aos banqueiros, nhuma, produtiva. Vejam que o Senado da República aprovou
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quatro das reformas das emendas constilncionajs propostas pelo
Poder Executivo. Mas todos nós que chegamos de lá. s<tia do Mato
Grosso do Sul. do Mato Grosso ou dos quatro quadnurtes, ouvimos isto pelos discursos que fonmt piO!llll1Ciado& ao longo destas
duas semanas nesta Casa: a .fJ"''CC'PaÇão com o problema social
do País, com o número de fàlências e cooeotdatas das gxandes empresas. com o empobrecimento da classe média, com o grave problema da agricultuta no Pais. O Senador Valmir Campelo falou do
movimento do comércio aqui em B.r:asilia; ou ttos falar.am do Ill()o
vimento dos agricultores em todo o País.
Então, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. acredito que
tudo isso desemboca num caminho que nos leva a uma profunda
reflexão. Nessas miDhas. andanças também. o que teoho cuvido?
Tenho ouvido o grande inreresse do povo pelos trabalhos que n6s
realizamos, mas tenho ouvido que as refcxmas de que o mais povo
necessita. por que mais clama. e que está trazendo a maior: preocupação ao povo, as duas outras refor.mas, nós ainda não votamos.
Quando leio pelo~ jamais ou converso com as autoridades:
govelDamentais e com muitos homens de responsabilidade na direção dos destinos deste País. Vejo que essa refa:ma tn"'butária pa.-que está caminhando para resolver os problemas de cai>a do
Governo Federal. que re.,......to aqui como Vtoe-Llder. Mas não
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charem. ... ~ ~ cemr~m·as·Sua8'p0rtas: 'u
no mou Estado, """ Município estão cemindo as sôas'~ · ·

Ah! isso é de uma gravidade mU~ ~~nos ·
cc:::ocenti8r no estudo pam ver o que devemos.~ ~.esses Mlnicípio que famm ftoolcira"'"" cutros ~.a.e;<!'<Iljllo deCorumbá. DO Mato Grosso do Sul, que se limia cilm o Patag\Ja', ~ ei..,Plo
de PO!lla Poli. e Bela
que sãl> Dillliiélpios .lliilítrOf~ com o
Paraguai. sofrendo uma CO!ICOIIência Profun~nte ~-. .
Quero prestar aqui o meu testemunho•. o m.eu depoimento.
Os brasilei:ros vão para lá, a.lr.lvessam a.fiDha seca pala fazer' suas
compras, até mesmo de alimentos. E o cométcio tocai' está' cei:r.mdo suas portas, potqUe Dão têm condiçõeS Sequer de' coinp.tii. · ·
ASr"MarlucePinto•V.Ex.•mepemliteúm~Parte7 ..
O SR. RAMEZ TEBET- Onço V. Ex• çom JDUito p:azer,
DObre Senadora Marluce Pinto.
O Sr" Mariuce Pinto - Senado< Ramez Tebet. qtiero dizer,
quanto à exposição que V. Ex• está fazendo ooin relaÇão ·.o seu
Extado, que o mesmo está~ como llOS60EStailO. O nosso
coméicio está pr.!ticamente falido. jlorque a Venemela oferece
mellwres CODdições de venda até mesmo de aliment= Famllias e
mais famílias saem do EStado de R<>taima. não só da Capital Boa
VlSta mas também do interior. para atravessaiem a fronteira da
Venemela. com desfulo·a Santa Helena, pua abastecerem-sC'de
aiimeDto pata o mês. E tudo is.sc por quê? P6rqué Dão temos
meiOs, como brasileiros, de oferecer melhores condições ~ nossos palrfcios. Emão, o que ocorre? Lá, como V. Ex" pôde verificar,
a estrada é asfaltada; para o Brasil, em se tratando de Manaus, a
eatrada não é asfaltada. Por isso, pergunto: per que saem tantas .
!.erbas para outros setores e deixam os Estados do Amazonas e de
Ror.úma dependendo apenas de aproximadamente 450 km para a
conclusão da BR-174, que seria a zedalçãodo:oosso povo? N""ao é
mais possível aceitar esses fatos. o povo não tem mais como esperar. Hoje, <salto pessoas de Roraima dW:rem que eta preferlvel
que o Estado passasse a pertencer à Vene7Jlela. Temos que tomar
providências a esse respeito e só poderemos fazê-lo através do
Congresso Nacional. Se fl.C3llllOS apenas no disamo, não sei o
que poderá acontecer. Além das fa!ê:ncias e das concordatas, sabemos que muitas das emplesas btasilei:ras ~ reduzindo a sua
prodnção e muitas delas fechando as portas pata não chegar à falência ou ter de pedir concordata.
O SR. RAMEZ TEBET - Seoado!a Marluce Pinto, agradeço imensamente o seu ap!l:te.

v-.

de'!emos 1105 esqueoer que não podemos ·~ os llOSSOS
Estados e Municípios. A fàlar por eles, a falar pelas suas receitas,
estão os Govemadores, os Prefeitos. Mas nessa mforma trirutária
que se propala por ai, pouco tenho oovido fàlar, Dão tenho ouvido
clamor algum quaiJ1o ao problema das pequenas e médias empresas, dos assalariados e daqueles que produ2lem no nosso País.
É por isso que me referi a um outro s. porque. querendo referir-me às pequenas e médias empresas, Dão posso deixar de res-saltar aqui o grande trabalho que desenvolve o SEBRAE em favor
dessas mesmas entidades. Tenho que lemlxar o grande mímero de
empresas, a força geradora hoje das pequenas e das médias empresas. São elas a força propulsor.l do trabalho. São elas. Dão s6 DO
Brasil mas também em outros países. Elas impulsionamm o desenvolvimento dos Estados Unidos. i..tnpllsinaram o cxescimento da
França, lev~ o .lapão destruído na ll Guerra Mundial e contribuem decisivamente para a economia naciODal.
Então, nesta refoona tributária. -deveiDOS estar alelltos pua
as pequenas e médias empresas, ~ estão mencioD.adas no texto
constituciooal, se não me falhá. a memória - e o Scmador Bernardo
Cabia! deve me alertar se eu estiver emdo - no art. 179 da Carta
Magna, à espeta de regulamentação, a fim de sérem essas empreEstive màlmente no stU Estado e pude presenciar esses prosas favorecidas. E devem mesmo sê-lo.
blemas. Mas a grande satisfação que tive foi a de constatar o granTodos, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se!;Wlo=, falam da eeo- de prestígio de v. Ex· pemme o povo.
nomia inf0llll3! neste País como se ela fosse um crime. Precisamos
Quero dizer que todos esses fatos que estamos abotdando são
acabar com a hipocrlsia e dizer que a c:conon:iia informal existe ~ de uma legislação tribnária J:<OÔnvl"""""e asfixiante, "'
quando existe, ao mesmo tempo. uma legis~o que asf'uia e não seja, esse problema é proclamado por todos os brasileiros, é o graode
as deixa crescer e sequer founalizar--se.
anseio naciooal. E, por causa dessas deficiêocias. sofre o Estado de V.
Nesse Sebiae mesmo a que me referi, um grande número de Ex• e sofre omeu Estado, que Dão pode esperar muito tempo.
consultas prestadas pelo serviço de atendimento às pequenas e méO Goveroo Fedetal tem que envidar esfOIÇOS pata msolver
dias empres11lrpata cumprirem suas fcmnalidades sã6 exatamente jnwfiafarnente a questio. a fim de pannitir que esses municípios
em tomo de como se organizarem diante das leis brasileiras. E
brasileiros Dão venham a falir completamente dlame de uma legisquase todos os consulentes parecem merecer a mesma resposta.; lação que está favmecendo as nações amigas, que se limitam co-.
resposta. esta que os levam à conclusão de ser pzefexivel viver na ~ mas em detrimento da nossa.
infoanalidade a se legàlizar. Legalizazldo-se, eles estaJ:ão se asfiO Sr.llerDardo Cabral- Permite-me V. Ex" um aparte?
xiando e, por que Dão ~. estarão morrendo, sucumbindo ao
O SR.RAMEZTEBET ·Concedo um aparte a V. Ex".
O Sr. Bernardo Cabral- Senador Ramez Tebet, há n:mitos
pe:50 de uma. buroci:aCià que qs sufoca e ao preço de uma carga tributária que, positivametlle. não llies permite caminhar~ não Ules
aoos, quando Dão tinb.tmos cabelos hranccs, tive a homa de ser
permite sobreviver.
·
saudado por um Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil.
Portanto, é este o tom da minha fala hoje no SeDado da Repú- em Campo Grande. Devo dizer a V. Ex• que foi uma saudação que
blica, vindo do mcesso, quando estive no illtericr e vi não só o empo- me emocionou. O atada:- era emotivo~ ciente do que dizia. tinha
brecimento da classe m!dia. Não eswu vendo s6 casas comm:iais fe- um discurso linear; e a época era dificil, potqUe estávamos emer-
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uma

gindo de
exe<pciooalidade institucional paxa o reordenamento CODStiluciooaL Os discuzsos tinham que ser pragmáticos, fortes,
denSos·, iDas, sobretudo, na linha da nossa Ordem dos Advogados
do BrasiL Esse Conselheiro eu o perdi de vista. Durante muitO
tempo; verifiqúei que esse tipo· de orador, que fala com o coniÇiio,
desaparece! E, ta!vez.·teDha sido uma diáspom que acabou eedendo lugar-ao reencontro no Senado; Aquele jovem Conselheiro· 6
hoje o Senador Ramez Tebe~ que, nesla manhã, mos1m à Naçio o
que é um descaso com a fro!lteira do seu Estado, a pennitir o
trabando; mais do que isSo: a desnacionalização daqueles que atravessam a fronteir:a. e vãO em bUsca de produtos mais baratos. Nesse caso? temos que registrar a 'total indifcxença do Govemo brasiJeiro,·que deveria fiscalizar, através do 6rgão competente, paxa que
não oconessem situações como essa qn'e V. Ex• registra. De modo
que se o Conselheiro de ontem me impressionou, quero dimr que,
hoje. a 110ssa imizade é daquelas suficientem<Die fortes paxa vencer o tempo, a distâ!lcia e o siléncio; ela êstá hoje c:ooso1idada. Pa•
rah6ns pelo seu discurso, na defesa do Mato Grosso do Su~ que,
ao fuml, é a defesa do BrasiL
· · ·. ·
O SR. RAMEZ TEiiET • Senador Bemardo Cabral; é uma
venlnra pata mim conviver com V. Ex.. e :receber não só as hlzes
da sna rulmra, mas também· tentar não envelhecer taD10. Se os
anos cronológicos já me proporciooam alguns cabeloS bmlcos,
cc:iino·outros os têm, quero que Deus oos oonoeda o mesmo espírito de luta -e nos conserve o coração a postos? porqUe. às vezes. s6 a
inteli.JlêDCia, a cultura e o conhecimento das causas são insuficientes. E preciso ter coração, é preciso ter alma. A rultura se adquire,
masocoxaçio tem que ser fortalecido.
Agradeço nnrito o aparte de V. Ex', que, sem dúvida algu-

con:.

ma~

enriquece o meu prommciamento; prom.mciamento feito assim,. sem qualquer preparo amerior, mas movido. em verdade volto a repetir- por aquilo que teDho preseociado nessas duas semanas e, principdl1l!l!l!e, na manhã de hoje. no Senado da Repiblica.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, teDho certeza de que o Presidente da ReP4blica vai encaminhar a proposta de reforma trihulária e de :reforma previdenciária. que são as mais importantes porque dizem respeito direto ã vida de cada cidadão, ii vid<'das famílias ~eiras; com certeza será uma reforma triOOtária justa.
E preciso acabar com a retórica de que a reforma llibutária

deve basear-se no 11quem pode mais ptga mais e quem pode menos paga menos". Temos que·fazer iSso na prática. e esta é a grande oportunidade que tem a Nação.
Creio que o Presidente da Repiblica está cOntando com o 1mbalho decidido, com o tmbalho despendido do Con811'sso NaciODale o Senado da República tem dadodemoostmçõCs nesse sentido.
Durante o recesso parlamentar, pude verif1C8I" o reconhecimento popular que o Congresso Nacional e, priiJcipolmente, o Seo
nado da Rep?hlica, estio tendo diante da nossa população. Estamos readquirindo a nossa credibilidade; por quê? Pelo trabalho desenvolvido pelos Senadores, pelo lmbalho de todos os companheiros. a quem saádo efusivamente. .·
Desejo a todos um bom fmal de semana e espero qne, ao regressarmos, possamos dar continuidade aos debates tão importantes como esses que aqui foram travados.
Era o que tinha a dimr.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo Dulm) - Sobre a
mesa. ofícios que seião lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio,
Senador Ramez Tebet.
São lidos os seguintes
OFLID.PP N" 612195

Brnsília, 8 de agosto de 1995

·Sellhor Presidente,
Tellho a grata satisfação de dírigir-me a Vossa Excelência
paxa indicar, em substibriçio aos já indicados,
sentantes do Partido Progressista junto à Coinissão Mista destinada a p:oferir ~sobre a medida provisória a seguirrelaciona-

como - -

da,.<issegumtes Deputados:

·.

· ··

· ·i) MedidaPibVis6rián"1.057/9S
Y!IU!ar. Deputada Doklles Nunes
Suplente: Deputado Raúnnndo Santos

.'. ·
·· ·· ··
,
Sirvo-me do ensejo pam renovar a Vossa Excelência protestoS de cOOsíderação e 3preço.- Deputado Odelmo Leio, Líder do
Partido Prog!=ista- PP.
OFLID.PP No6!3/95
· ·seD&cx'Presidente,
Tellho a grata satisfaçio de dirigir-me a. Vossa· EXi:elência
paxa indicar, em substibriçio aos já indicados, como n>presenlaDles do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a p:oferir ~ sobre a medida provisória a seguir relaciooada,. os seguintes Deputados:
··
I) Medida Provisória n• UJ6U9S
'l'"J!Dlai: Deputado Jos6 Linhares
Suplente: Deputado Marcos Medrado
Sirvo-me do ensejo para t'ellOV8l' a Vossa EXcelência protestos de consideração e apreço. -Deputado Odelmo Leio, U<fel' do
Partido Prog11>ssista - PP.
·
Of.Lid.PPn°6!419S
_
BiaSilia, 8 de agosto de 1995
Seohor Ptesidente,
Tellho a grata satisfaçio de dírigir-me a Vossa Esce!ôncia
paxa indicar, em snbstituição aos já indicados. como n>presentantes do Parti,slo Prog11>Ssista junto à Comissão Mista destinada a proferir Parecer sobre a Medida Provisória a seguir reJaciooa.

da, os seguintes Deputados:
I) Medida~ n~ 1.066'95
Y!IU!ar. Deputado Mán:óÍii Perillo
Suplente: Deputado Máicio Reinaldo Moreiia
Sirvo--me do ensejo pata xenovar a Vossa Excelência protes- ...
tos de consideração e apreço. -Deputado Odelmo Leão, Líder do

Partido Progressista- PP
Of. Lid. PP n• 615/95

BiaSília, 8 de agosto de 1995
Sellhor Presidente,
Tellho a grata satisfaçio de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar, em substituição aos já indicados, como representantes do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a proferir Parecer~ a Medida Provisória a seguir relaciooada, aos seguintes Deputados:
I) MedidaProvis6rla n•!.07<l'9S
Titular. Deputado Francisco Silva
Suplente: Deputado Laprovita Vteira
Sirvo-me do enscrlo paxa =vara Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. -Deputado Odelmo Leão, Líder do
Partido Progressista- PP.
OfLidJ!P n• 616'95
Brasilia, 8 de agosto de 1995
Sellhor Presidente,
Tellho a grata satisfaçio de dírigir-me a Vossa Excelência
paxa indicar, em substituição aos já indicados, como representantes do Partido Progressista junto à Comissão Mista destina-

~
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da a proferir Parecer sol= a Medida Provisória a seguir xelaciooa·

da. os seguintes Deputados: .

.

1) ModidaProvisórian"l.07?/95
Titular. Deputado José Janeno
SUpleme: Deputado Osvaldo Reis.
.
,... .
Sirvo-modoonsejopam mlOVBr.a VossaJ;lxcelêuFia J'l"l(eetos de consider.lção e apreço.- J)eputado·Odelm~ L!*>,Lider do
Partido Prog=sista- PP.
Of.Lid.PPn'617/95

~ílià.~deàg~.de 1995
Senhor Presidente,
.
,. .
Tenho a gmta satisfação de dirigir-me a Vossa Excelênci.t
pam indicar, em substituição aos já indicados, como Iépresentantes do Partido Progressista junto l Comissão Mista destinada a proferir Parecer sobre a Medida Provis6ria a seg,nir relaciooada. os seguintes Deputados: ·
·
1) ModidaProVis6rián• 1.079/95
· Trtuia%' DepuladiRO!'JOI Anisio
Suplente: Deputado Edson Queiroz
.
.

Sirvo-:o:Je do ensejo para renovar a Vossa ~ência protestos de consider.lção e apreço. ~ Deputado Odelmo. Leão, Lider do
Partido Progressista- PP.
.
. · O SR- PRESIDENTE (José Ednatdo Dutm) - Serão feitas
as substitaiçlões solicitadas.
Solxe a mesa, requerimento q.te será lido pelo Sr. 1' Secretário em exemcio, Senador Ramoz Tebet.
·

É lido o seguÍIIte
REQUERIMENTON•l.077,DE 1!195

Excelentíssimo Senhor Piesidel1te do Senado Federal, Senador
JoséSamey.

Com fundame-louo <Espostono í= 2do art. 210, do Regimrnto liUmo do SeDado Fedetal, mcpeim a Vossa EYcel&via a fJ'ansct'ição
no Diário do Coogresso NaciaJal, Jli!Cl q.te ccmte dos Anais, do ~
irutulado O Ill!eK> da pohe2:l. do Sociólogo e «-Deputado Fecbl!l. Fl:>...ran F<maDdes, !'lblicado no jcmll Folb4 de S. Paulo, dcoladalaJustiftcação
Florestan Feman&s faJecido ontm>. em s~ Paulo. é considerado o Pai da Sociologia. no Brasil De origem Innnilde, começru a ttabalhat- acis seis anos de idade, desde então, s6 intenompeu
sua luta em favor das classes menos favoacidas quando se IOCOlbeu ao hospital paia se submeter à ciruigia de tmll>piallte de figado da qual se orisinou sua marte, Ião lamenftda por todos aqueles
que se preoalpalll com os problemas da socjeôade brasileira.
Tmta-se, Se!lbor Presidente, do ultimo artigo produzido por
este gnmde bruileiro, uma página da advertência a todos nós que
assumimos a condição de participes privilegiados na condução dos
destinos deste País, que, dispondo de IeCUI'SOS quase iljmjtacJos,
não tem sabido, al!avés de sua bistória, reparti-los com um mini·
mo de equidade e justiça.
Ao prestar esta singela homenagem a F1orestan Femades,
conto estar contribuindo pam maior conscientizaçik> de todos
quantos assumiram parcelas de responsabilidade pam oom o desti·
no deste pais, no sentido de que rellitam sobre as advd!ICÍaS que
nos legoo este grande btasileiro, em seus inume<áveis escritos.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1995. - Senador Pedro
S~mL

.

O SR. PRESIDENTE (José Eduanlo Dutta) - De acordO
can o art. 210. § !', do Regintento !Dtemo, o retj1lOIÚDento será
submetido ao exame da Comissão Diletoi>, e posterionne!lte Íllchúdo em Ordem do Dia.
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. O SR. PRJlSIDENTE (José Eduardo Dutta) • Volta~ à
lista de oradores.
Concedo a palavm à Senadora Marluce Pinto, que
de vinte minutos.
.
.A SRA. MARLUCE PINTO (P'!'B-RR. Pronuncia o se8;Wiite disrurso.) ·Sr. I'Iesidellte, SRAs e Srs. Senadores, a ceiebmção do Tmtado de Assunção, que, em 1991, deu origem ao
MeJ;C;Ido Comnn do Coce Sul - o Mm:osoi ., demonstrou cabaimente que o IIIasilestamaremopamas~impostaspelas
mr.ulan(3S obsenradas DO padriio de fnwiooamento e & desenvolvimen!o da ...,..,;. iDiemacionaL Tal mudança tem-se cciemado no
sentido de uma cmscente globaJilaçio dos ~ naQnnai!, J'1'0:'
ces.onoquala~ellllea :p:odnçãodasdivemsnações
tem aumentado; a crmpeliçJ!o eiJ!le empesas tem-se expandido além
das fuJoteiras :oaciooais e os fhJXos de iD.vestünentc"' financeiros têm
desafiado a capacit:lade,dos paises de c:onlrolá-los, coloc;mdo em x...
que a noção 1Iadicional da soberania do Estado nacional.
A instituição do Meroosul teve COliJO base as tentativas de
integzação entxe Brasil e Argentina, países que, desde 1988, vinham tomando decisões nesse sentido. Com a attação do Umgual
c do Paraguai. os esfozços brasileiros e argentinos consolidaramse, expandindo sua atuação pam uma área geogtáf1C8. maior. Sem
IJlllÍI;l clemora. desde 1991, o Meroosul passou de uma .m.t de livre C<llll&cio, que se caracteiiza pelo cométtio isento de tarifàs
entre os países do acado, pam uma UDião aduaueira, que, além do
CCIIlétcio 1ivie intial>looo, supõe unifoanidade de tarifas ex~
emre os países membros, em relação aos bem e serviços de pt!lVeni&lcia de outtas nações. Assim, a consolidação da Tarifa Extema
~representa o estágio atua! da evolução do Meteosul.
Proclamo, cem muita alegda, que son entusiasta da opção
btasileixa de inserir-se na. economia intemacional. mclinando-se,
uum primeiro paSSO, em <:Dreção a seus viziDhos da América do
SuL C'Oirobaro com o pensamento de que essa é a escolha adequada. O empenho do Brasil a favor das economias da América do
Sul M de ser. futuramente, louvada nos livros de História como a
principal iniciativa da politica extema. brasileira na se~da metade deste século. Não tenh 0"dúvida quanto a isso•
Cetlamenle, é pmfeúvel buscar associação can as nações
vizinhas da América do Sul" a avenlmar""' em emp:reeudimentos
mais ambiciosos e mais incerto&, como seria o caso de pleitearmos ..
nosso iD,sresso no Aooido de Livre Cornén:io da América do Norte -o NAFTA. A Argentina, o Uruguai e o Panguai, bem como
ootros paises sul-americanos, estão muito maiS proxituos de nós,
em termos de tamanho da ecooomia e de desenvolvimento, do que
os Estados Unidos. No NAFI'A, fatalmell1e os iDleresses btasileiros seriam esmagados pela pmsença de um parceiro nmilo mais
poderoso do que nós, os Estados Unidos. Ademais, os notte-americanos na qualidade de nação hegemônica mnndial possuem uma
ampla gama de influências e de interesses em vmos legiões do
planeta, o que, obviamoute, reservaria ao mm:ado sul-americano
um papel seaJDd!rio na sua <mlem dé prioridades. O Meroosui,
portanto, é pam nós, neste instante, o que representa de ideal e de

dJsP:ri

coan<micamente viáveL
Fato inegável é que o

~ tem coibido grandes êxitos
em curto intetvalo de tempo. E significativo que, de 1985 a 1994,
a participação pen:entua1 do Mm:osul. como mercado de destino
das exportações bmsileiras tenham aumentado de 3.8% pam
13,5% Hoje, a Argentina é o segundo maior mercado importador
de prndzltos brasileiros, somente sendo superada pelos Estados
Unidos. O Brasil, por sua vez, desde 1994, e com superávit na balança COUllllcial, ulttapassou os Estados Unidos com:> primeiro
metcSdo importador de prndzltos argentinos. Nossas exportações
para o Paiaguai e o Uruguai têm alca'I'!Çad 0 maior valor em canpa:;
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raçã_o cOm as ·vendas a parceiros tradicionais como, pcll' exemplo, a

EspànbJl e .1. Grã-BretaDhá..
. E salutar fazer aqui uma ressalva sobre a proliferação de associ•çiles entre emp[esas de naciooalidades distintas que tem
OOOirido DO âmbito do Mercosul, as chamadas joint ventures. Já
houve mais de 110 associaçiles desse tipo, principalmente eotte
empreSas brasileiras e argentinas, correspondendo a investimentos
superiores a US$1,5 bilhão.
Tudo indica, diante eles encontros e imlmetas cooversações
já mantidas, que as proximas naçiles a ingl:essamn DO MERCOSUL sejam a Venezuela e o Chile. Esses dois paises já~1'3111 interesse em }miarem-se à União Aduaneim.
O BiaSil tem incentivado a adosão de out11IS DaÇÕeS sulamerinmas ao Meroosu4 tendo pl'OpC»tt, em 1993, por ocasião de
um ~ncontro intemacianal em Santiago do Chile, a futum criaçio
da Area de Livre Coméicio Sul-Americana. A passos largos; porém calcados em terreno fume, trilhamos com segmança o cami:oho COIIeto, numa iDtegctÇio por etapas e com a COIJSOiidaçJo de

um mícleo de poucos-pai~ ao qual, panl!J!jnamente;(llltros vio se
jtmtaDdp, a exemplo do processo verifi<:ado na Uirlão Européia.
E imporumte notar que, com a enttada da Venezuela· no
Meicosul - que esperamos possa acontccer em lxeve -, o eixo de
influência da União AdUaneira em relação aos Estados biasileiros
não mais fiCaiá limitado às Unidades da Federação, localizadas no
Sul do País, crescendo em relevância a participação dos Estados
do Norte. Essa maior abt-angência é, sem dúvida, extremamente
positiva e represemará o acesso de mais Estados lxasileiros aos
beneficias propiciados pelo Mm:osuL
Nesse novo cmlrio que se avizima, o Estado de R<Dima, em m2ão da posiçio geogmfica que ocupa. OliJl!lÓ1lÍ um papel fundamental
Roraima e Amazônia, como sabem V. Ex's.., são os Estados brasileiros que possuem fronteiras cx:m. a Venezuela, e essa sem uma oportuímpar para o desenvolvimemo da P"''*'ÇÓ" que !<mOs a honIll de rep;esentarnesta Casa, que é o Estado de Rcnima.
Temos. consciência, todavia, de que a integmção do: nosso
Estado ao Metoosu1 não se danl per passe de mágica. Não bosta apenas que a Venemcia ingresse no Men:osul para que, de fama imediata e autDmálica. Raaima JX=l aiillplir o seu papel de pólo expo<tador. Da mesma fO!Dill, nas aluais coodições, em muito poooo o ,..,.
cado comvmidor de Ron.ima poderá _ap:oveitar. em toda sua atensão, as vantagens cooferidas pela União Admmeira •
Antes que.., nosso desejo de sennos um J?tado participante
110 Projeto do Meroosul possa tomar-se realidade, temos à frente
árduas batalhas a serem vencidas.
Investir pesadamente em infra~es~ é a única maneira
de oonseguinnos titarproveito de na;sa posição geogdlica pivilegiada e solressairnuma oonjtmlma ccmpetiliva, cada V.Z mais acimlda.
Pam lançaimos mão de uma expressão que está na moda,
devemos levar para. o nosso Estado a preocupação mais ampla
com o custo-.Brasil e sen:nos capazes de baixar o custo-Romima..
Embora muitas obms I<Dham de ser realimdas em nosso
Estado para que modemizemos nossa infra-estrutum e para que a
compattbilizemos às necessidades do Mercosul, gostariamos de
enfati= duas áreas em que a a!Uação do Govemo Fedeml mostJ:lse mais urgente: os transportes e a energia elénica.
Qua11to aos transportes, necessitamos da oomplementação
do asfakamentoe da conservação da BR·174, única via de acesso
de Romima tanto ao xestante ~do Pais quanto à Venemela. Aliás, o
asfaltamento dessa rodovia fedetal, 110 treeho que liga Boa Vista
ao Mait:o BV-8, na fronteira venezuelana, foi realizado com recursos pi6prios do Estado de Romima, na gestão Ottomar Pinto,
que deu cumprimento ao acordo binaciooal firmado entre Bmsil e
Venemela.
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Desde 1988, JlOSSO viziDbo cumpriu sua parte no acordo. asfaltando sua rodovia até nossa divisa int.emacional e ficaDdo n6s,
~ até 1994, oom a desagradável peclla de inadimplentes.
E c:Jesnecess§rio dizer que, se não pudennos contar com esSa rodovia em boas condições, o tnmsporte das met1::3dorias produzidas e
compradas no Estado contiiwar.í saiDdo a altíssimo custo.
Ressalto entretanto, com a satisfação de quem sempre emptillhou a bandeira do asfaltamento dessa verdadeira aitéri.a rcnimense. a BR-174, que em receute encontro que teve o Governador
de Roraima Neudo Campos oom o Presidente Fernando Henrique
Caxdoso, deste recebeu a gailUllia de que os recursos necessários à
complementação do asfaltamento que liga o sul do Estado; mais
preris•rnet>te partindo de Calacaral até a divisa oom o Estado do
Amazonms, em breve serão liberados.
Qua11to à euergia. bem de vital impo<tância para a economia
I'Y"imense que ainda depende de obsoletas tennoelétricas, felizmente caminha pata uma solução. Já há algum tempo em discussl!o, a importação da Cllergia de Guri já é uma realidade acertada
entre os Presidentes Rafael Caldem e Femaudo Hem:ique Cardoso
para abastecimento aos Estados de Roraima e Amazooas Esperamos apenas que os se<Yiços ne<:tssários à implautaçio das liDhas
de transnjs:são não esbarrem na bJroctacia federal,. provocando
aiiaso 110 <rollOgrama de prepai3çio de nosso Estado para o advento do ingresso de nossos viziDhos venemel.an.os no MercosuL
Tive, no primeiro semestre deste ano. a homa de participar
de importantes eventos preparativos à visita que fez o l'lesidenle
Femando Henrique Caitloso à Venemela nos dias 3,4 e 5 de julho
próximo passado. Esses semirWios, a<ga11izados pelo IPRI - Jmtituto
Jle Pesquisa de Rciaçiles Intemaciooais do Ministério das Relações
Exteriares, fOilll!l reali73des, ~amonte. nos dias 09 de maio e
13 de jmho de 1995 e cootamm com as JrOS<IlÇBS de distinguidas
personalidades e autoridades tanto .lnsileitas CJ13I'O yenezneJams
))estillado; a uma avaliação sobre questões de ''lntegt31fu>
Fronteiriça'', ''fntegmçã<> Euergética'' e ''Meroosul: Norte/Nordeste'',
pude deixar registradas minhas idéias e sugestões do que acredito ser,
J)aia os brasileiros em geza1 e os rornimenses eni partirular, o melhor,
neste !JlQIIlOillo, em prol dç' desenvolvimento integrado entre Bmsil e
Veneznela. Devo dizer de minha satisfação per ruvir as mais otimistas. alvissareiias e auspiciosaS afinnaçi'es sobre os benefícios e ext:Jaad.inários resultados pam as NX"JDD!11ias de todos os Estados partí- ...
cipes,comadeliDitivaerittadada VenemelaDOM=osul.
Oportunidade impar,.destarte, perderá Romima e peideiá o
BI3Sil caso as autoridades cootinuem mantendo em segundo plano
os urgentes e iDadiáveis investimentos infra-estmturais de que necessita o norte btasilei:ro, em partiadar Roraima, pela. repito. invejável posição geogiáfica que ocupa e como promissor futuro p61o
exportador no já propalado "conedacanbenho".
Concb,indo, Sr. Presidem.e. SRA.s e SIS. Senadores~ reitero
o meu apelo às autoridades fedeJ:ais para que considerem as reivindicações do povo roraimense em favor de seu desenvolvimento e
de sua prosperidade, que, em última análise, representam o desenvolvimento e a prosperidade cano um todo..
Em o ti.Dha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutia) - Co!lcedo a
palavm ao nobre SenadorTeotoDÍo V!lela Filho. (Pausa.)
Concedo a palavm ao nobre Senador Ademir Andrade.
(Pausa.)
Concedo a palavm ao oobre Senador Fernando Bezena.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simo11, que dispõe de vinte minutos.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS- Pronuncia o seguiDte

disomo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs.
Senadores, hoje, dia 11 de agosto, é uma data DDJito importante na
hist6ria deste Pais: a data em ~e festejamos a instalação dos Orrsós Juridicos da DOSSa Pálria. E uma data que é muito marcada na
história btasileim- Eu, que sou Advogado, que fui um jovem estudante de Diteito, Presidente do Gtêmio estudantil do Centro Académico da Faculdade de Diteito 110 Rio Gnmde do Sul, PresideDte
do Conselho da União Nacioual dos Estudantes, da UNE, aprendi

a respeitar e a ver a importância e o signiíxcado desta data.
Hoje, 11 de agosto, na sede da ABL no Rio de Janeiro, sob
a presidéncia desta figma exttaa«linária que é o Presidente da AsS<lCiação Brasileira de Imprensa que, oom a morte do nosso querido amigo F!<>teStan Fernandes, acredito seja hoje o homem mais
importante, o de maior representalividade e credibilidade em 110sso Brasil, estariiQ I<llllidas várias pen;cmalidades. =~ o
Presidente da UNE, nm rnpaz que me procurou em Porto Alegre e
tive o pmzer de conhecer.
·
· Esse Presidente da l}NE, um jovem baiano,·.inspirou-me,
pela sinceridade, pela exposição, pela análise que fez, muito respeito. Senti-me bem quando ele me visitoo no meu apartamento.
Ficamos longo tempo convet'S3Ildo, eu dizendo pa:rn. ele o que era
a UNE no meu tempo, Qwmdo eu tinha sido Presidente. naquela
éti>ca em que o Juscelino Kubilschek exa Presidente da República.
A nossa época de UNE foi mamvilhosa, poojlle !ulávamos pelas
reformas de base9 pelas xefamas da esttunJia. Este País eta llDla demoaacia. Talvez um dos melhores iDstaDtes de clemociocia viviilos
neste País, vivemos naquela época de Juscelino Kubilsdlek. O Brasil
=scendo. desenvolvendo, avançando, e nós no grande debate defendendo a dwDada reforma na. estrutura da economia deste País.
Pois, hoje, na sede da A.ssoci.1Ç!o Brasileiia de Imprensa, lá
estarão várias autoridades, se não me enga:no, o Brizola, o I..:ula,
para lançar uma campa!lba sobre a rea!i:mção de um rcl\:rendum
relativo às refomtas que estamos votando nesta Casa.
Sr. PresideDle, SRA.s e Sn;. Senadores, vejo com muita
simpatia essa tese do nfer<ndum, Acho que é o que temos de meIh<r na demoo:acia, o que temos de mefuoc na sociedade brasileira, a
flguill do refen:udum. E acho ftmdamental que seja proposto. nnm
projeto que está ttamitando nesta Casa, pma que nessas refom!as que
estamos ~ nessas mudanças na !J05Sa Constitnição, a sociedade
participe, a sociedade vecl!a pai-a o debale e dê a palavta fmaL
Tenho dito, Sr. Presidente, que votei. e ~o votado todas
as emendas, a favor de que elas s&am da Constituição. E não concorda, acho que a i:mprensa está equivocada quando diz que Senado vc<ou o término da estatização e as priyàtizações de petróleo,
de telecomuDicações etc. Na minha opinião, não é isso.
O que o Congresso vc<ou foi timr da CoiÍstituição e remeter
para a lei Oidinária. A Petrobrás, por exemplo, mmca esteve dentro
da Constituição. Ela foi criada por uma lei ordinária, a Lei n•
2004, de 1953, votada pelo Congresso Nacional. E, diga-se de passagem. quando o Dr. Getúlio Vaxgas numdcu o projeto criando a
Petro~ esta não detinha o monopólio. Foi uma emenda de um
Parlamentar da UDN, foi o Congresso Nacional que criou a Petrobrásdamaneiiacomoelaseencontiaatéhoje.
Ela aesceu,. desenvolveu-se. progrediu. e os Comaiminres de
1988 resolvmlm colocar na Constituição o monop6Iio da PETROBRÁS. En!eDdo que pedemos ID:á-Jo da Coostilniç3o, mas penso que
teremos o gnuxle debate agoa, na hora de votannos as leis, os JrOietos.
Portanto, devemos lilá-Joda Constituição. no que divirjo da esquerda.
Potém. antes de votazmos as leis, podemos ir para o teferendo, porque este vai dizer como o povo quer, o que pensa. o que
deseja. Poderemos fazer um grande debate com a sociedade brasi!eira, com o qual teríamos um respaldo daquilo que queremos.
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Po< exemplo, o Presidente Femaodo Henrique, em tetn>oo das
telecomnni""if"s,mandcllumprojetoparaaCSmara,ondemaDlinba
nas mãos do Estado a mle básica das =mjcaçl'>es &se é o pensamenta do Presidente Fem:mdo Hemique- na nrinha opiDião, comto.
A Câmara foi além: rasgou o projeto do Presidente Femando Henrique e acrescentou a privatização totaL
Ontem, o Senado fez a!go fantástioo. Não se tmta de uma
emenda do PT ou do Senador Roberto Requião, ou seja lá de
quem for, que votamos ou deitamos de votar. O Senado é a Ozmra Revisom e. portanto, tem que :revisar, intet:pretar o que vem da
Câmara dos Deputados.
Ontem tínhamos duas posições, a do Presideme Fernando
Henrique Qmioso e a da Câmar.l., que alterou o pensamento do
Presidente. Eu queria votar com o Presidente Fernando Hemique
Canloso - e, nesse caso, o projeto voltaria para a C!mar.l -, mas os
Parlamentares argumen!al3m que não seria possível voltar para a
Câmata, porque isso demoraria nmito tempo.
Um projeto a respeito de oonmn~ dei!IO<a 2, 3, lO
anos. Na I~ está levando um longo tempo. É um longo debale.
Na minha opinião, muiiD mais proftuJdo do que esse debate que

estamos travando aqui.

Estamos criando uma comissão para debater televisão e teIeconnmicações É um mundo novo que está aí. Ontem. a RBS nos
coovidou, aos membros da Comissão que debale televisão, para
assistim1os a uma conferência com relação ao futnro da midia das
connmicações. E o futuro é i.mprevisivel, o fubJIO do IllUDdo digitaL São coisas fantásticas que existem por aí.
Temos que eDimr nesse debate, nessa discussão. Ba...do Dis_lO, é que eu iria ao Rio de Janeiro, estaria presente na sede da ABL
mas. infelizmente, hoje tenho que ir a Porto Alegre, por um ootro
acoo!ecimento, que voo salientar aqui, que me impede de Já estar.
O meu querido e bravo amigo, o Presidente da ABI. foi o
braço fundamental na h01a do impeacbmeut, quando teve coragem, b<avma, dignidade. Hoje, a figura mais DJaiCallte no BiaSil é
a do Presidente da ABL Lá está ele, fmne, com sua posição. Quero dizer a ele e ao Presidente da UNE que venho a esta tribum,
neste ID:omento. levar ~-abraço .à reunião na Associação Brasileitado lixiprensa, ao Presidente da ABI, ao Presideme da UNE e a
todos os que Já estiverem. Fàço, da tribuna do Senado, o pronunciamento que faria se lá estivesse. Penso que o teferendo sobre ...
essa matéria é a grande saúla.
·
No início do ano a~tei mn projeto, que não foi levado
a sério. O meu projeto dizia que, de janeiro· até a votação das
emeru:las, o horário político que existe no Iádio e na televisão, uma
ou duas vezes por semana, com uma hora de dur.lção- alg1ms partidos são até mnito bons, ma:;, às vezes, ninguém diz nada com
nada-, fosse ocupado sob a organização do Presidente do Senado,
do Presidente da Câmaia e do Presidente do Tribmal Superior
Eleitoral, para debaterem, com a sociedade, quais seriam as reformas, para que delas o povo tomasse conhecimento.
Lamentavelmente, meu projeto fJ.COO engavetado numa comissão e não veio a plenário. Não tenho qualquer clóvida de que a
maioria do povo brasileiro não tem idéia alguma do que estamos
volalldo. Há uma enorme mobilização da grande imprensa, um
lobby, no sentido de se votarem os projetos como estão sendo votados na Câmara. Já tenho visto manchetes importantes. debates
tllíliiD importantes com relação a se a tal da !iheral-democracia, da
maneiia que estão falando, sexve para a Améri<:a Latina; se temos
meios de nos defender dessa abertura que está seudo feita no Btasil, como se faz na Europa ou nos Estados Unidos.. Dizem eles que
o México foi o exemplo.
O Brasil viveu as suas crises. Chegamos até aqui. com mil
defeitos, mas entre as nossas questões~ ~·-~~.!.mos um
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enorme palrimônio: Pettobris, Eletrobrás, pettoquúnica, aços etc.
Estamos nos desfazendo desse palrimônio. Daqui a um par de
anos, se vier uma nova crise~ o que terá o Estado brasileiro para,
manter as suas posições? Essa é a petgUDta que um ecooomista ~
maior importância fez, tendo sido publicada no The New York
Times, na semana passada.
Por isso~ manifesto--me absolotamen.te favorá.vel a qae se
faça um ad referendam ao povo brasileiro sobJ:e essas refoml8S

CoiiiP dizia o Sr. A.meliano mtem; 11Privatizar a Vale do
Rio DocC é o mesmo que privalizar o suhsolo do BrasiL" Podem
privatizar, se quiser, o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, a Estr.lda do Aço, que é da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce

tem cerca de vinte e tantas empresas...Se queiCm privatizar, privatizem. Mas, nos últimos cinqdenta anos, todos os estudos, toda a
ciSncia, tudo que temos acumulado em cmnos de subsolo e de mi-

nerais está lá, na V ale do Rio Doce.
Perguntei ao Sr. Aureliano Cllaves: ''O senhor, quando foi
que estamos votando.
Estivei3Dl ontem aqu~ na Comissão de Coostituição, Justi- MiDimo das Minas e Energia. ou o atua1 Minislro, sahia de alguça e Cidadania. e lamenlei não estarem mais do que cinco Seoadores ma coisa referente ao subsolo ou a minério no País?" Ele me respresemes -,o Sr. AureliaDO <llaves e mais dois ilDslres ~ pondeU: 'Tudo que temos está na Vale do Rio Doce." Quando o
MiDimo das Minas e Energia quer saber algo com telaçio a subda Petrob<ás discutiodo a posição deles so!xe a empresa.
O Sr. Aureliaoo Chaves é uma dessas ligur.IS que admiia- solo ou a minério, chama a Vale do Rio Doce e os seus técnicos.
Privatizar a Vale do Rio Doce é maluquice! Qual é o valor
mos permanmtemerrte, independeDte de conconfar ou discadar dele.
A soa dignidade, o""' caráler, a sua seriedade, a beleza doo seus sen- que essa empa:sa que eles estão àmnando vai dar à Vale do Rio
time!llos, empolgam o Brasil inteiro. Aprendi a ter o aiaio< ~o Doce? QJal é o lX"ÇÇ da Vale do Rio Doce? Daqui a pouco. no meio
pelo Sr. AurelianoChaves, desde aquela época em que ele em da Are- da Flc:Jresra Amazônica1 descoble-se uma rutia Caiajás? Aí perteDceiá
na, Govemado< nomeado- da ;\rena, Vtce-P=ideme da·Repíblica da a uma fimla privada? E itnp<evjsivel o que pcxJooacootec.r. Porque as
Arena. :Mesmo naquela. ocasiio, nas bons mais diásticas,. ele manti- nossas reservas miDemis, pelo nooso tamallho.. pela DOSSa extensão,
di=n todos, são as maiO«S do mundo. Como VlllliOS privali7á-la?
nha a sua dignidade, o seo caráter, a beleza do seu sentimemto
Foi triste ver o prommciamento do Sr. Aureliano Chaves, as Coosidero maluquice. Estou disposto alé, l"'$"""Jn"""•· cano cidadiveq;êocias que ele tem oom relação às privatizaçl5es. FIZ-lhe dão. enlDir no Supremo Tribmal Fede.-al com uma ação popular no
uma pergunta, dizendo-lhe que tiDha estranhado o fato do nome do semido de impedir que isso acooleça
Enquanto isso, Já na sede da ABI, hoje, dia 11 de agusto, Dia
Geuer.l1 Geisel ter sido apresentado pam depo< Da Comissão da
do Pendma, Dia dos Advogados, Dia doo nossos juristas- e está iiqui
Câmaia e a maioria dos Parlamenw.s do Govemo ter exchúdo o
o bmvo Senad<x 1lemaitlo CabCil, que foi um dos grandes Presidenles
seu nome. não concordando com esse coo.vite.
Ninguém mais do que eu debateu, discotdru, divexgin, da Ordem dos Advogados do Btasi1, naqueles """"""""' em que ela
abriu as baterias contia. o então Presidente Geisel.. Porém. ele é um se distinguiu na luta pela demoaacia c pela hõerda.de; ele cassado, ex,
homem que entende desse a&SUD.to de petróleo, é mn patriota, é um jimpdo. mas que manteve a sua dignidade, a sua fumeza nessa lnta e
homem cujo canltei: e dignidade temos que respeitar. No emanto, a hoje está aqui representante exat:im!tllDfe essas entidades m:ínem-se
Câmara não aceitcu que se convocasse o Geneta.l Geisel. ex..fresi- ABL OAB, UNE, figuras importantes da política brasileim pam defenderem um ad r<fen:ndam com relação à refe<ma.
deute da República e ex-Presidente da Pettobris.
Se o Senhor Presideute Femando Henrique houver por bem
Eu, que fui o autor do reqoerimemo que lrow<e oS& AureliaDO
<llaves e demais léolicos pam o depoimento d e - havia coloca- privatizar a Vale do Rio Doce, é tipioo da atitude de Sua Excelêndo também o nome do ex-Presidente Geisel. Retirei-o, porque Iio mo- cia entender que a sociedade tem direito a ter um ad ref'erendum.
mento em que ele teria que vir estava :mm1 hospital. com a sua saúde
O Sr. JúHo Campos.- Permita-me V. Ex• um aparte?
abalada, e eu não tinb:t como manter o <:OilVite naquela ci:n:nnstâncja
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior 1"""'<· Senador JúPor isso, peigUD!ei ao Sr. Amcliaoo Chaves qual seiia o lioCampos.
pensamento do ex-Presidente Geisel em uma outra situação, com
O Sr. Jú6o Campos- Nobre Senador Pedro Simou, esta- •
relação à Vale do Rio Doce. Quaudó o Senador 2\demir Andmde, mos ouvindo, com muita atenção. o seu prommciamcnto na manhã
do Partido Socialista Brasileiro, rept•::•entmte do Pam, disse que o de hoje e lembro-me perfeitamente que quando eu, como ViceSr. Aureliano tinha garantido que Dão passava pOr sua cabeça que Presidentc do Senado, presidia uma das sessões no início desta Le-se privatizasse a Vale do Rio Doce. que ele achava ser uma hipóte- gislatura, V. Ex" propôs realmente um projeto para que fosse utilise completamente iirea1. Quando um Senador do Pará disse: " zado não só o horário político, às quintas-feiras. com um debate
Olha, Dr. Aureliaoo, quero lhe dizer que Ó edital para escolher a amplo com a sociedade civil brasileira sohre a política de privstiempresa que vai fazer a avaliação do capital da Vale do Rio Doce zação e as emendas constimcionais que fOia.Dl encaminhadas a esta
já sain.", senti uma lágrima oo canto dos olhos de Aureliano Cha- Casa. como também para que fosse feito um refereudum com reves. E ele respondeu. comovido mesmo: " IsSo me deixa muito lação às emendas que nós estamos aprovando no Congresso Natriste. Eu não pensava, eu não imaginava que essa pessoa por cional E,_Jamentavelmeote, até hoje, esse projeto uão chegoo ao
quem tenho tanto carinho, que é.o Presidente Femando Henrique plenário. E em um projeto que deveria ser aprovado porque não
Catdoso, fosse a essa ciramstância."
vejo qualquer dificuldade. Há paises que fazem votação de refeVolto a dizer aqu~ Sr. Presidente, desta tribuna, que o Con- rendum, permanente,. sem nenhum gasto...
gresso fez um escândalo. Num final de legislalma, sob aquele impacO SR. PEDRO SIMON - É verdade..
O Sr. JúBo Campos --e no Bmsil, poderíamos tamhém fato do Ptesideme Colla-, que linha recém-assumido e lançaD:Io o Plaoo
Colla-, COOI aquela mídia fenomeual, o Coogresso votou uma lei que, zer. Hoje a Justiça Eleltotal está aperelhada para mobili= a sociepammim, é um escândalo, dando um cheque em braDco ao Ptesidente dade e f'amr um refereadum a qualquer instante sobre decisões
da Repíblica, ao Q)vemo-pam privatizar o que bem enlmder, não importantíssimas corno esta que nós estamos tomando, agora,. nessa Legislatura. através da. discnssio dessas emendas que podem faprecisando passar por esta Casa. Isso é um abswdo!
Mas duvido que o Sr. Fernando Henrique Cardoso, o Presi- zer com que mude a política das teleçamrnicações no País. da Pedente da República, vá se valer de uma lei que é um escândalo e trobrás e da Vale do Rio Doce. Neste instante, so~me com
tente privatizar a Vale do Rio Doce, sem debater com esta Casa e V. Ex" pela vetdade com que se expressa com relação às ligmas
com a sociedade.
dos dois grandes brasileiros, que são o ex-Presideute Emesto Gei- .
w
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sei e o ex-Ministro das Minas e EDetgia, Dr. Aure!iano Claves,
em quem tive a homa de vOiat' nas eleições presidenciais de 1989,
cano seu coneligiooário do PFL à época. Compartilho <Xliil V.

Ex• desta dúvida: qual o preço que se vai cobrar para vender um
pattimônio cano a V ale do Rio O=? Nós temos lá em Mato
Grosso a Mineraçilo Urucum. que ó uma subsidiária da Vale do
Rio O=. Nós podemos até concordar que se venda a Urucum,
mas a Vale do Rio ~ no seu todo, com o seu patrimônio. seu
potencial e os seus estndos,julgo que jamais deveria ser vendida.
O SR. PEDRO SIMON- Exaramente. V. Ex• foi um ilustre Govemador do Mato Grosso. Eu fui Govemador do Rio Grande do SuL O que nós sabemos sobre o nosso subsolo, em tetmos
de minério, se nós não conversannos com a Vale do Rio Doce?
O Sr. Júlio Campos- Porl'eito. V. Ex" faz uma advertência
muito importànte pam o Govemo Federal, pam o Ptesideme Fecnaodo Hemique Caldoso e pura o povo biasileiro. Concoolo. que
pa!Iimônios como a Petrolmis, a V ale do Rio Doce e o Sistema
Telebiás não podem sec ~sem a c~ da sociedade civil btasileira. Dou o meu apoio a V. Exa e ao seu pramnciamento, e concordo plenamente que I""> faur refcrendum neste Pals só basta qu=r. E para nós que dispomos do veiculo de conu!nicação social, com rádio~ televisão e jomajs que ciiculam por
todo o tenilório nacional, é muito fi\cil mobilizar a sociedade civil
a dar o seu ponto de vista oom relação às decis6es do Coogresso
Nacional e do Govemo Federal
O SR. PRESIDENlE (José Edw:tdo Dutra) - Senador Pedro Simon, seu tempO está esgotando.
O SR. PEDRO SIMON - Estoa coocluindo, Sr. Presidellle.
Flco mnitoemocionado com o apatte e com o apoio de V.Ex.•,Senador Júlio Campos, de quem, pelo fato de ser um hcmem que apóia o
<lavemo, reeeho o aparte <Xliil muita simpatia e com II1IlÍtO respeito.

Aliás, quero dízer a V. Ex" que eu também apóio o Governo. mas a minha posição é mais delicada do qoe a de V. Ex~. porque o meu Partido tinha um caDdidato nas últimas eleições presideociais, de quem divagi desta tnlluna, dizendo que liDha diferenças profundas no campo da ética e que ia votar no Sr. Fernando
Hemique Cardoso, potqoe o conhecia e sabia que seria uma gcmde solução pam este Pais.
.
• Continuo teodo o maioi: respeito pelo Femãndo Henrique, o
meu· amigo, Presidente da Repllblica. Existem. pessoas que têm
dilo par.! mim que eu lenho feito opos~ ao I'Eosideote Fecnaodo
Hem:ique. Eu não considero que esteja fauDdo oposição ao Presidente Fernando Henrique. E atrevo-me a dizêr que, hoje, aqui DO
Congresso, o maior amigo do Presidente Femaado Hemique Cardoso chama..e Pedro Simon. Olhem o que estou dizelldo! Se eu
estivesse nó lugar de Sua Excelência, preferiria que um amigo.
com sinceridade, de cot1IÇão aberto, com espírito público, sem tentar atingjr, ofender nem humilhar, tenlalldo ajudar, dissesse as coisas. do que batesse nas minhas ebstas e dissesse que estava tudo
muito bem. qu;mdo a minha consciência dizia que Dão estava bem.
O meu querido Malan. por exemplo, não poderia dízer que
a mágoa que tem é do vazamento do caso Dal1aiL O Sr. Malan não
poderia dízerque está revohado pelas acusações e _.houve vaza..
mento de infotmações no Ministério da FauJlda. Em fllmeiro lugar,
meu amigo Malan, a imprensa diz que faz um ano que a Receita está
investigando o cidadão. Investigar por um aoo é muito tempo!
Digo ao Presidente Femando Henrique O!rdasoque Sua Excelência tem uma responsahilidade muito séria - e estou falando cano
seu amigo.. Outro amigo.. que sei que é muito mais íntimo. muito mais
ligado ao <lavemo do que eu, embora mais novo, que é o SeoadoiADtonio Carlos, está nos jornais de boje dizendo que se alguém peR
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dir uma CPI para investigar o caso Dallati, S. Ex.. quer ser uma
das primeiras assinaturas. Reparem como o assunto é sério.
Eu, como Lfder do Govemo, enfrentei uma questão dessas
aqu~ com um homem de bem, sério, do Governo Itamar Fr.mco,
que c= o Clefe da Casa Civil, o Sr. Hargreaves. Todo o Congresso o c::onhecia.. porque ele exa um funcionário da Câmar:t. e todos
os partidos o respeitavam. O Sr. Hazgreaves não fazia parte do
meu Partido. eza do PFL, mas tinha a simpatia geoeralizada. De repente, estoma a CPI do Orçamento, e aparece uma papelada onde
consta o nome do Sr. H.ugreaves, Clefe da Casa Civil
Reparem que não se trata de um cargo de terceira grandeza,
cano o do Sr. Dallari. Em o Sr. Hargreaves, Clefe da Casa Civil e
amigo ÍDtimO do Presidente da República. E não c= uma questão
isolada. mas uma 0'1 sob!:e a qual o Imsil inteiro tinha os olhos
an-ega1ados e da qual exigia esclarecimentos.
Fui ao Presidente Itamar FtallCO e ao Ministro Henrique
~s e disse: "Eu acho, Hatgn:aves. que você tem que sair,
se afastar da Olelia da Casa Civil, pam fazer a sua defesa. Não
vejo nada CODtra você, estou dizendo isso do fundo do cornção;
faço paite da CPI e pelo que sei, não há nada que o atinja. Mas
vod deve se afastar. Afaste-se e vá depor. Não como Chefe da
Casa Civil, mas com.ocidadão, buscando dar os esciarecimentos.''
O SR. PRESIDENTE (José Eduazdo Dutm. Faz soar a a
campainha.)
O SR. PEDRO SIMON -Estou encenando, Sr. Presideote.
Foi um impacto. Muitos disseram que eu estava louco? qu.~ queimariam o Sr. Hargreaves, por ele sair, renunciar à Clefm da. Casa
Civil. E ele saiu, renunciou à Casa Civil. e assumiu um outro oo
~ lugar. Ele veio depor, e como não havia qualquer fato que o
compn:metesse, por onaoimidade, com o aplauso de todos, inclusive do PT, ele saiu limpo, ttanqüilo,como seu nome ''nota 10", e
voltou parna Casa Civil
E hoje são vários os editoriais que estilo fàzendo a ccmpar.oção Itamsr Fr.mco e lhrgreaves com Femando Hemique Caidoso
e José Milton Dallari. E estão dizendo que naquela ocasião era o
Clefe da Casa Civil, m um íntimo amigo do Presidente, era uma
a>I que apmava =W!<> no Orçamento, que ocupava manchetes diárias em todos os jõmais e televisões. Pois nós aceitamos
afastar o Chefe da Casa Civil "pata ver o que estava acontecendo,
Estoa falando cano amigo do Presidente Femaaclo Remi- que C!rdoso. Sua Excelência. como amigo de Milt011 Dallari, não
devia deixá-lo exposto com'? está. Ainda mais que é o l"'óprio Ministro da Fazenda que diz que ele está seodo investigado há um
ano. E querer apurar quem vazou a infotma.ção!?
Lembro-me de quaodo o Sr. Amooio Ermírio de Moraes
depôs na a>I e fizetam.lhe uma pergontao ''Sr. Antonio Ennírio, o
senhor é a favor ou contra a quebra do sigilo bancário?'' E ele respondeu: "C,Juero dizer que sou a fava:". E todo nmndo achou bacaDa. o Sr. Antonio En:pírlo de Moraes. o maior empresário do País?
ser a favor da quebra do sigilo bancário! E ele disse: "Quero dizer
que não estou dizendo nada excepcional; desde que o PT enlrol
em tudo que é canto, em tudo que é repanição, e desde que se inventoo o xerox, não há mais sigilo bancário; que se abra de uma
vez". Quer dizer, sigilo hmcário não existe mais. Quando querem
pegar iDformações, pegam onde quiserem.
Agota o Sr. Pedro Malan querer fazer uma 0'1 imema pam
investigar quem vazou iDformação!? Pelo amor de Deus! Pode-se
até inv€súgar quem vazou e quem não vazou, mas o que é necessário apurar é o caso do Sr. Milton Dallari.
O Sr. Bernardo Cabral - Peunile-me V. Ex" um apaite,
nob!:e Seoadot1
O SR. PEDRO SIMON - Sr: Presidente, darei só um aparte ao nobre Senador Bernardo Cabral e já encerrarei.
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O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) • Com o
maior pnu:e<.
O Sr. Bernardo Cabral- Senado< Pedro Simon. penso que
V. Ex" Dão faz oposiçio ao Govemo. V. Ex" dá uma grnnde cootribuiçllo ao Govemo. Esta é que é a diferença. E quando rea1im esse
tipo de cantnõniçãn o fa calcado não apênas na amizade que existe
entte ambos, pelo oonvivio que hrove oo SeDado, mas por ter V. Ex•
exexcido o cargo de Govemado< do Rio Gr.mde do Sul. que lbe dá
prática. expeúôncia pomo tipo de coottihuiçio que V. Ex" dá.
O SR. PEDRO SIMON • Senador, amizade que existiu
nos tempoS dificeis, antes de ser eu Govemador, quando todos
nós, V. Ex~. eu e Sua Excelência éramos oposição e não sabíamos
o que aconteceria no dia. de ama:ohã. Ali foi que nos conhecemos.
O Sr. Bernardo Cabral - Lemlxo-me de que tão logo
readquiri os meus direitos pol!ticosy porque a minha pmição eu a
cwnpri toda, não fui beneficiado pela anistia, estive com o Plesidente Ulysses Guimaries no Palácio Piratini. V. Ex" chef~ava o
Executivo e, naquela IÚJ!lill, V. Ex• alertava a Naçio pom a convivênciã com auxiliaJ:es que podem, desta ou daquelã. fotma comprometer, o Govemo. Quando V. Ex.. vem à tnõuna e ~-gistra que
o Ministro Ma1an está~ agastado porque se faz a n:velaçlio de um asoumo que ao lalgo de um aoo se tenta apnar, V. Ex"
pnx:ede IWito bem. O homem pjblico não deve temer jamais que alguém pesquise, desta cu daquela fama, a sua atuaçio. Aliás, em,.,..
so País, até a invasão já se faz na privacidade de cada um. Os que não
temem é~ nada devem. V. Ex" é um dos que nada devem e, por·
tanlo, não t<me assomar à Tól>ma pom fazer a OClll!ri1luição que faz.
Cqntinue assim. Senador Pedro Simon, porque a admimção que já
vem de longe confirma a que vitá amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Doira)- Senador Pe>dro Simon, V. Ex" já ultrapassou o tempo em 13 minn10s. Há outros oradores im<:ritos.
O SR. PEDRO SIMON- Estoo encerrando, Sr. Presidente,
até porque o meu querido Vice-Presidente está esper.mdo pua entrar e eu. para aplaudi-lo.

Ag!:adeço o aparte de V. Ex" e recebe-o com muito carinho

e com muito respeito. Digo, com toda a sincerida.de. sou um homem que sabe fazer CJitica.. que sabe elogiar, que sabe analisar. Se
eu quisesse fazer critica. se eu quisesse faze< oposição, modéstia a
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Agi assim, e fiZ injustiças algumas vezes a amigos mous. Mls,
na dtivida, na intem>gação com relação ao que estava 8COill«eeldo no
Govemo, afastei-os. E eu dizia pam a ÍDlpt<2ISa que oio linha nada
coo1m eles. Sabia que =homens de bem, mas se impmlsa estava
fa2endo aquela campanha eu preferi afastá-los pam analisar a sDação do que deixar i""'"'...,.,. a interrogação que elos estavam levantando. Isso pelo próprio xespeito que liDba por eles.
Portante, isso que estoo dizendo ao Presidente Fe:tuando
Henrique foi o que pratique~ Acho muito delicado. Claro que oio
podemos nos basear no que sai na revista Veja. lsso é venlade,
muitos Senadoxos dizem isso. Não vamos nos guiar pela ÍDlpt<21Sa.
Outro dia, f = tremendas injustiças ao Senador do Rio Grande
do Norte. injlstiças enormes ao Senador do Manmh.ão, no sentido

de se inventarem coisas com relação a S. Ex-s. Eu não sou daqueles que se guiam pela televisão, pelo jornal oo pela Veja. Tremendas injustiças são feitas, e não estamos aqui pom aceitá-las. In}lstiça não! O que pode existir é dúvida. Eu, que gosto deste mpaz considero o Sr. DaJJàti um belo rapaz, não o estou condeuando,
não estoo afmnando que ele com<teu um delito e que é culpado.
Politi.camente, ele deve ser afastado. foliticammte, ele perdeu as
CODdições pam se manter oo cargo. E como dizem os jamais de
hoje. Pois bem, ele vai permanecer no C&IgO. Se vemos, no jomaJ,
uma fotegr.úlll ligando-<> a sete emptesárlos - que nem p:ccisam
ser aqueles a quem ele Ift:Sla ~ -, todos vio ficar de olho:

o que será que ele vai fazer? SeJ:á que é fimciooário, amigo, assessor, ou ele está fiscalizando os preços.
..
Seubor Femando Henrique, afaste o Sr. Dallari. Sellhor F~
nando Henrique. não cometa o equivoco de querer. sem mais :qtm
JIIODOS, privatizar a Vale do Rio Doce. SeuborFemando Henrique,
cano sociólogo, aceite a tese de fazemJOs um grnnde referendo
para debater o que pensa a sociedade brasileira.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - CoDcedo a
palavra ao oobre Senador Gilvan B<rges. (Pansa)
Conoedo a palavra ao nobre Senada: l..eomM Quintanilha.
(Pausa)
Concedo a palavra ào nobre.Senador Júlio Campos.
V. Ex"~ de vinte minutos.
O SR. J(JLIO CAMPOS (PFL- Mr. Prommcia o seguinte
discurso. Sem revisão do om.dor.) - Sr. Pmsideme. Srs. Senada:es, ...
na manhã de hoje apresemei a esta Casa do CongteSSO Nacional
um projete de lei que autoriza o Banco Central do BtasiJ a vender
parte das reservas .internacionais e os bancos bmsil.eiros a :realiza-

parte eu saher1a fazê-~ Mas quero Pi= que não é o meu objetivo. ~ao soo daqueles - e tenlio dito isto para as Chamadas esquerdas - que quere111lançar o Plesidente Femando. Henrique no colo
do Dr. Antonio Carlos, empw:r.i-lo pom a direita, como em 1964,
naquela disalssão de Jango e Brizola.
rem empréstimos emmoeda.estmngeiia..
O potqUê deste projeto, Sr. Presidente: a crise cambial mexicaPenso que o Senhor Femando HeDriqlle 6 um homem progressista, um homem de bem, um homem digno, é um h = que tem na deseocadead• em dezmllroúmlo geo:cu, nos invesiDies ~
boas idéias e temos que ir Já debater com S8a Exoelôncia, sentar à roo. a expectativa de que p1desse alastrar-se à ecoocmia bm.sileilll.
mesa e tentar nos idemificar, porque sromos a mesma coisa. Porque há
Temendo a salda maciça do capilal especulativo e na tematios que aaeditam que se tem que fechar as portas, que Sua Excelência va de restauiar a confiança na economia brasiteita, o Banco Conos traiu, e vão paxa o outro lado. Não cooccxdo com. isso.
tia!, entte ootras medidas, lançou mão da elevação da taxa de juro&.
O meu objetivo é ajldar. Digo isso, porque assim agi quanSe essa decisão, num primeiro momento, Iefteou o refluxo
do Governador. Vejo agora, com tristeza. o que se fala do TnDunal do capitaJ especulativo, nos últimos JbeseS o ingresso maciço de
Regiooa! no Rio Grande do Su~ justiça que é das mais dignas. das capitais extemos • cerca 5,17 bilhões apenas no mês de jiiho -está
nJais sérias e mais canetas do Brasil, que é a do Rio Grande do inquietando os Ministros da área econômica, pela pressão inflacio.
Sul. por questões de parentesco. No meu Governo, proibi l'aienle nária que representa e principahnente pelo vultoso rusto em que o
de ninguém podia fazer parte do Governo, DODhum parente de go- Banco Central incoo:e em virtude do diferencial emre as taxas de
vernador, de ~o de Estado poderia ter cargo no meu Gover- juros externas e as intemas.
.
no. Ninguém! Foi uma decisão minha. Não em questão de Je~
Como a legislação em vigor determina que os saldos camC.egou o Olefe da Casa Militar, rujo filho em capitão, dizendo biais do setor sejam deposilados no Banco Central e trocados por
que gostaria que o filho fizesse parte da Casa Militar. ''Não posso moeda nacional, os fluxos da entrada da moeda estr.mgeita paspuni-lo por ser meu filho", cJisse.me ele. Eu disse pom ele: não sam a representar, na prática, um fator adicional de expansão da
tem nenhum problema, se o seu filbo é tão bom assim, ele fica, o base monetária.
senhor sai, Dão vai ser o Otefe da Casa Militar.
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Outro pve problema é a hipertrofia das reServas intemacionais brasileiras. que resultam na expansão desordenada da di.vi~
da pública interna.
Par.~. contrabalançar as emissões de papel-moeda, decomm:
tes dos fluxos de divisas, o Governo é obrigado a tentar enxugar a
base monetária, vendendo titulos da dívida pública a esse esquema
alt.tmente desvantajoso, mais paia o &mo, po<que aS taXaS -de juros reais que o Govemo detém, aplicando as reservas intemacionais, são muito baixas e flutupn enne 2%, 3% a 5% ao ano.
Por outro lado, os jlros reais que o Govemo paga pela dívida iDterDa têm variado entre 20 e 30% ao ano. Assim seodo, DJl atual
cmjtotma. o resultado finan<:eiro para o Govemo da mamitenção de
xe=vas ÍIJlemaCiaoais dilatadas e excessivas tom sido um p<ejulzo líquido, resultando a dife=ça enlre os juros intemaciaoais e os juros
pagos pelo Govemo em alguns bilhões de dólares. Ao nível a1Da1, de
<=:a de US$39 a 41 bilhões de dólares de""""""" cambiais, o custo
anual não seria inferia:- a US$9 bilhões, c:rostitnindo-se imm pesado
ânus a ser m:ado pela sociedJule brasileira.
·Para diminuir esSe -C9Sto e desestimular o ingresso desses
:recursos extemos, autoridades btasileiras dispõem. de uma eoonDe
gama de instrumentos, DOm sempre aceitos pela comunidade econômica inlemacional, podendo, se efebladDs, ~ o re10rno
de parcela considerável de capital às suas crigens.
· Per isso, o presente projeto, ao autotizar o Banco Cemal a
vender parte das .reservas int.emacionais e os bmcos brasileiios a rea·
lizaiem emprestimos em moeda estiangein. visa a resliluir às políticas
mooetária e cambial azacionalidade petdida nos lillimos tempo.
Tenho a certeza absoluta de que esta Casa vai apreciar, com
a urgência devida. este DOSso projeto. Quero, nesta oportunidade,
comunicar a este Plenário o meu protesto pela maneira. com que
determinados colegas Parlamentares ou determinados veicukls de
~cação social querem extinguir o programa Voz do Brasil
E um crime o que estão querendo fazer com esse grande progrania
de integração DJICioual
Eu sou ;epresentante de um distante Estado brasileiro, que é
o Mato Grosso. que tem IDlJl.'Ücípios espalbados no seu rincão, no
seu interior profundo. Algumas cidades são distantes de Brasília
ou da capital estaduaL CUiabã, 1.500, 2.000 ou 3.000 km- Portanto, Dão se justifica a extinção desse tão ouvido programa g_ue integra o Brasil de norte a sul. de leste a oeste, diariamente. É o 11nico
propma das rádios brasileiiás que leva ao caboclo do interior o
conhecimento dos fatos políticos, administiativos.. sociais e económicos que oc:onem em Bras:t1ia e no reslO do BraSil e. por que não
dizer, no mundo.
-------0 prognuna. Voz do Brasil. instituído no Governo-do sau~
doso e inesquecível Presidente Getúlio v3rgas. não pode, não
deve e não será., de maneira~ alguma, extinto pelO atual Govemo ou
pelo Congresso Nacibliãi; E ·o único progr-"""' em que-ID<ios nós
Parlamentares, de Estados gr.lDdes ou pequenos, de Partidos do
Govemo ou da Oposição, de Estados ricos ou pobres. de Parla-

mentares com recursos ou sem recursos econômicos, têm como
chegar à sua população, levando a sua mensagem. o seu trabalho
aqui no Congresso Nacional
Todo fJID. de tarde. todo início da noite, o cidadão brasileiro
lá do interior liga o seu rádio para ouvir a Voz do BrasiL Enganam-~ aqueles que pemam que a Voz do Brasil não tem audiência. E mentira de determinados veículos da gJllDde imprensa do
centro-sul do País, que querem utilizar esse horário fallii:ar alguns
milhões de reais, num serviço que é concessão do setviço público,
como é o serviço de radiofonia brasileiro, .quando dizem que a
Voz do Brasil tem audiência zero. Não é verdade, porque, em
qualquer cidade do interior do meu Estado e na p<6pria capilal,
Cuiabá, ao retomarmos nos fu.:1s de semana, todos que encontram
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comigo dizem: "Senador, acanpanhei o seu prODUncia.mento no
SCDJldo, tomei conhecimento do projeto de lei tal que o senhor
aprtsentoo na Ultima quinta-feira, ou na última segunda-feira, oo

no decatrerdasemana'~
Eutiio, o que isso significa? Que o progrnma Voz do Brasa
é ouvido, é respeitado; é um veículo de informação impartantissimo para o povo brasileiro. Sabemos o quanto é fundamental para o
cidadão infonnar-se de que o Presi<!Onte Fernando 1-!enriqu~ assinou um dec:r:eto, uma lei ou um benefício p3.I3. a população. E at.xavés da Voz do Brasa que a sociedade toma eonhecime11to das atividades dos Ministros de Es!ado, das atividades dos 6Igãos federais, das atiyidades da classe empresarial e até da classe políticopartidária. E a hora em que o cidadão toma eonheeintento das decisões do Poder Judiciário em Brasília; toma eonhecinlento do que
foi debatido e decidido no Tnõunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tiii>lnal Federal. que também tem seu horário, todos os dias,
para comunicar o fato..
Ainlla recentemente, as Câmaras Municipais e a sociedÍlde
civil organizada no Brasil têm tomado conhecimento diariamente,
allavés da Voz do Brasil, de que o Ministério da Educação está liberando recursos tais para as ptefeitutas tais, o que faz com que a
IJOI"l Iação possa ílSCaiizar esses l"OCUil;OS.
O Sr. Bemardo Cabral- Pennite-me V. Ex" um aparte,
nobre Senador Júlio Campos?
-O SR. JÚLIO CAMPOS - Com muita honra, nobre S=dor 8emaido CabraL
O Sr. Bernardo Cabral - SeDJldor Júlio Campos, quoro lhe
dar minha solidariedade. Só quem não cmbeoe o interior 4este
faís, e isso vale taDt.o para o Estado de V. Ex•, como para. o meu,
como para. qualquer outro, não sabe da importância que reside no
noticiário da Voz do Brasil- posso dizer a V. Ex• com conhecimento de cansa. Comecei a miDha vida pública como Promotor de
Justiça do interior. Desde aquela época até hoje, o propma em
questão continua a ser o veiculo de maior audiência pam aqueles
que vivem nas mais longínquas regiões. Não sei o que está por trás
desse pensamento~ não ouso armnar qual a ga.Dância OlJ interesse
contrariado pam querer a, ~a extinção, mas posso afamar que V.
Ex• tem a minha solidariedade.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. !ncOIJlOro,
com IIJDita. homa., o seu aparte.
Quero dizer que estoo falando de cátedra, porque a minba
família é proprietária de einlssoias de Iádio, televisão e jornais no
Estado de Mato Grosso.
O nosso Grupo Futurista de Comunicação possui emissoras de rádio, e detenniDados segmentos me procm:aram. não como
político, mas como empresário, tentando vender a idéia de que as
Iádios brasileiras estão penlendo r=IIsos uma hora per día par.~.
divul.ga!"-O programaJToz_do BrasiL que, segundo eles. deveria ser
extinto ou. no máximo. permanecer como optativo.
A concessão de r.idio é gratuita. não a co__..,as; ganhamos do Govemo FederaL através do Ministério das Comunicações. E, recentemente, além de ser concedido pelo Govemo Federal,
é referendado pela Câmara dos Deputados e pelo SeDJldo Federal.
Portanto, essas ridios. concessionárias do setYiÇO público,
têm a obrigação de divulgar, gratuitamente e <tiariamente, o Programa Voz do Brasil. apenas uma bom por dia. em favor da informação do povo brasileiro.
O Govem.o tem que transmitir a sua mensagem. o Govemo

tem que falar, tem que esclarecer aos brasileiros sobre as leis que
está criando. sobre os decretos que está. assinando e sobre as suas
atividades. O Congresso Nacional tem que se manifestar. É a hora
em que o cidadão não precisa ser dono de rãdio e televisão para
ser divulgado; é a hora cm que ele teeebe o benefício de ser igual
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mas que tal!lbim tem o dm:ito de receber algum tipo de infounação por porte do Estado,_ à medida que se lr.llam de concessões públieas. Essa pessoas não têm acesso à presença do Estado em v~
rias siluaçOOo como: saúde, educação, habitação, nenhmn tipo de
direim. E não podemos negar-lhes o direito elementar como cidadão, que é a infOIDJação. Muito obrigada.
O JÚLIO CAMPOS • Muito obrigado, Senadora Maritla
Silva. Realmente, posso dizer que esse tipo de experiência que V.
Ex- tece no seu Moniclpio do Cruzeiro do Sul -· talvez um dos
Lamento profundamente que o eminelll.e Depulado Cunha mais longínquos lll!IDicípios basileíros, na divisa com o Peru, bem
Bueno, pessoa por quem tenho profunda admiração, tenha apre- distaD1e Dlio só da capital, Rio Branco, como pjncipahneote decapitai
sentado um projeto para satisfazer as rádios de São Paulo, que fedmU. Iliasília- """"' freqümtemenle
Estado, Mato Gro&querem fatUiar alguns milhões de reais extinguindo o tão impor- so. No meío do Pantanal, nas beims de rios, ODde pensamos que as
pessoas Dlio oovem as not!cias, nos suqreendemos quando citam, por ·
tante Programa Vo< do Brasil, que 6 de integração nacional.
exemplo, que o Senador Júlio Campos~ tal projeto, ÍllclusiA Sr" Marluce PiDto - Pennite-mé V. Ex' um aparte?
O SR. ,JÚLIO CAMPOS - Pois não. Ouço, com muita ve os dias em que presido a sessão. Dai, coocluir-sequeé um prog!ll·
ma que tem boa audiência, famndo a illl.eglllção naciallal.
atenção, o aparte da nobre Senadora Marluce Pinto.
Cunoluindo meu prommciamento; Sr. Pmsidente, quero,
A Sr" Marluce PiDto • Nobre Senador Júlio Campos, inf~
fumentc não ouvi o irú.do dp prommciamento de V. "Ex•. mas es- neste instante, fazer um apelo a todos os Srs. Senailo!es - easo a
tou de acordo com que o progruna Voz do Brasil continue. por- Câmara dos Depulados venha a aprovar este projeto, o que não
que. nas gr.mdes cidades e nas capitais, o povo tem o privilégio de ac:redito venha a acontecer, uma. Vez que a maioria dos Deputados
ler diariamente os jornais para se ablafuarem, para sabezem o que está consciente do potencial, da força e da integctção que repre~ ocotrendo, principalinente no Coogresso Nacional. Mas ""is- senta o programa Voz do Brasil - no sentido de que unamos fortem aqueles que vivem no ioterior. sem a. possibilidade de receber ças para evitar que isso aconteça. Se isso ocorrer será em benefício
os jornais ·da capital do seu próprio Estado. E é atrav& da Voz do de um grupo que quer fatUiar mais milhões de reais em cima de
Brasil que essa população toma conhecimento do que se está pas- uma hma de programa em que o povo btasileiro recebe inf<mnasando, principalmente nas áreas do Executivo e do Legislativo em ção gctblita atiav& da Voz do BrasiL Este progmma tem a minha
nível nacional. V. Ex' pode ter a certeza de que eu tambo!m, iDde- solidariedade pamque cattinue sempte servindo ao povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr.Presideute. Muito obrigado.
pendentemente de ser amiga do Depulado Cunha Bueno - fomos
Deputados Cunstimintes na mesma época -, não concordo com a
A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, peço a palaatinção do progrnma. IDfeli=ente, não podelemos votar favom- ""' pano uma observação.
velmente ao projeto que está txamitando na outia Casa do Con-_
O SR. PRESIDENTE (José Edoardo Outra) -Tem V. Ex'
apalav:m.
gresso Nacional.
A SRA. Ml\RLUCE PINTO (PTB-RR. Paia uma obserO SR. JÚLIO CAMPOS • Muito obrigado.hlcorporo com
v~ Sem ICVisão da oradora.) - Sr. PresideJJle, ao chegar no
muita homa o aparte de V. Ex" ao meu prommciamento.
.
Sei da importância que o programa Voz do Brasil tem para meu gabinete tomei conhecimento de que, no pronunciamento da
o seu Estado. Roraima. tão distante dos centros de decisão. O refe- Se1ladora Benedita da Sil~à; hoje, pela manhã. S. Ex• se referiu a
rido progmma é o único veículo de conmnieação que realmente in- Roraima como o Estado em que oeotreu uma chacina. Sei que foi
tegm os Eslados de Roraima, Rondônia, Amapá, Aa:e, enfim. a por um equívoco que S. Ex• êitoo o meu Estado. Par isso, solicito
nossa Região Amazôniea; é a nossa_ única: ligação com o B=il à Mesa a retificação desse registro, já que o fato oconw em Ron- •
nesse instante.
·
dônia e não em Roraima. Como as siglas são parecidas, nmito fie.
quentemente isso acontece, inclusive na própria imprensa..
A Sr" Marina Silva- Pemlite-me V. Ex'l!lllaparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS -Ouço com moita atenção o aparEm essa a cxm"""'Çio<pe gostaria de fa=. Agtadeçoa V. Ex".
te da Senadoza Marlua Silva.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo Outra)- V. Ex-' será
A Sr" Marina Silva- Queroconobol;aicom V.Ex•. Estive, atendida.
dur.Ulte o recesso, no Muuicipio de Cruuiro do Sul, no Vale do
Coocedo a palaVIa à nobre Senadota Marina Silva, que disJuruá. E, llllma região do Sindicato dos Trabalhadmes Rmais da- põe de vinte minutos.
quele m:nnicípio, havia um seringueiro que me fez a seguinte aborA SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o seguinte
dagem: ''A seohora falou 14 vezes durante esse primeiro semes- discw:so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. ~
tre"! Foram exatamente 14 vezes que me prommciei da tribuna ~ teDtarei ser o mais breve possível, já que farei um relato
desta Casa. Flquei admirada pel<neringueiro, que é um delegado do epis(xlio da morte do ilustre Sociólogo. Professor e ex-Deputasinàical. ter contabilizado não apenas os meus promulCiamentos, do do nosso Partido, o ~eíro Florestan Femandes.
a todos, tanto o Parlamentar do PT como o de PIJT, tanto o do
PFL como o do PPR, tanto o do PP como o do PTB, tanto o do
PMDB ou do PSDB tem a mesma oportunidade. Nessa hcm, todos
somos iguais. temos o mesmo espaço; é a h~ em. que rea.bnente
vigo:ra a lei no seDtido de que todos os: políticos têm direito ao
"acesso gratuito da comunicação social
Portanto, Sr. Presidonte, SI's e Srs. SeD2Clores, quero dizer
que não concotdo. Irei combater peiDlUlentemente esse projeto
que está tramitando na Câmara elos Deputados.

no"""

mas inclusive os dos Colegas Nabor JlÍlliOI e Flaviano Melo. Real·
a lÍDica fomta de comunicação, em Várias laçalüfades da
nossa região, é o rádio. Nesse sentido a Voz do Brasa é um elo de
ligação entre aquelas populações que não têm acesso à televisão e
aos jornais. O programa faz essa ponte, mostrando as atividades
do Executivo e do Legislativo, inclusive da fonte. porque cada
qual fala de si, o que dã a oportunidade de o ouvinte fazer o seu
julgamento, comparando aquilo que o Parlamentar está <tizendo
com aquilo que efetivamente está fazendo. Portanto, trata-se de
um serviço de utilidade pública para a sociedade, para aquela população que pode não ser tão densa quanto nos núcleos urbanos,
ment~

Sr. Ptesidelll.e, trata-se de um relato doloroso.

. Ontem. às IS botas, cpando o capo do Professor flore;tanfernandes - pessoa ilustre que deo grande eontribuição na área da sociologia blasileíia - estava iOOo pam o a=atálo, a pedido do seu médico,
Dr. Silvano Raia, foi solicitada uma neaq:oia, pois havia a S1lSpeita de
que teria havido falha no eqnipaiMtto de hemocDáJise da Ullidade de
Fígado da FaoJ!dade de Mecücina de São Paulo, ligada ao Hospital das
Clínicas daqlele Estado. Essa necropsia foi reaii73da, mas ainda Dllo
temos o seo resuhado. O DI:. Silvano IWa disse ao ilustre Senador
Edua1tlo Suplicy que. realmente, houve em> técnico no aparelho
que fazia a hemodiálise no Professor Flotestan Fernandes.
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O que quero registiar. aqui, Sr. Presidellle. Sr's. e
Senadores, é que esse episódio, embota tlágico ·pua a famllia do Professor F1orestan Femuu!es, pma os amigos e pua os milhares e
nrilhares de admiradores seus. revela a situação das péssimas condições e da pouca eficácia da saúde brasileira. Se uma das figwas
mais ilustres do nosso Pais, atendido em uma das mais impottantes
unidades de saúde deste Pais, repito, ligada à Esoo!a Paulista de
Medicina e ao Hospital das CllDicas de São Paulo, sofr:ou tais conseqüências, fatal pelo seu resultado. quanto mais em pequenas uni~

dades, em postos de saúde e nos hospitais de várias cidades deste
País. &ros podem acontecer. A petfeiçio não existe nem no ser
humano, nem nas máquinas. ·No entanto, esse fato deve ccomr
inúmms vezes por falta de assistancia técnica necessária aos equipamentos e na administração COIIeta dos =rsos destinados par.l
esse f!Dl. nc que se refere à saúde pública.
O ilustre homenageado teve como seu aluno ntais ilustre o
Presidente da Repu"bliea, que lhe pieStco homei.agem atl..v~ de
uma nota no Jornal do BrasiL
·um ootro artigo Cliz:qric Florcstan Fema.ztdes. moneu em
uma unidade de saúde por falha técnica, quanto mais um cidadão

comum. a dona-de-casa, o t:rabalhador nnal que. muitas vezes,
morre à míngna, sem nenhum tipo de atendimento.
O Jomal do Brasil ttaz uma lista de ilusties cidadãos btasiteii-os, e até mesmo pernmalidades estrangeiras, prestaodo uma última homenagem ao pai da Sociologia. Dentre "" ncmes ali citados, ellCODt13mos o da nossa Primeira-D-una, Dr" Ruth Cardoso, o
do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. o de Benedita da Silva,
o do cientista político Bolívar T aUV'llmier, o de J"~ Artbur GiaD.nctti, grande intelectnal brasileiro e o de Maria Victoria Benevides, uma Ollli:1 gr.mde socióloga, todos homenageaodo o Professor
F!orestao Fernandes.
Acredito que uma das go:andes hO!Ile!lag<IIS que poderia ser
feita ao pai da Sociologia, aquele que. como disse o próprio Presideote da República, \entoo ccmpatibilizar eiUdição, ccnbecimentD
científico e sociologia com compromisso social e político, poderia
ser feita pelo Govemo no sentido de se debruçar em cima dOs problemas sociais deste País. principalmente no que se refere à democtalizaçiio da tem, à refcmna agrária. Actedito qne o nosso querido Professor Florestao Fernandes se sentirá muito bem. oude quer
que ele este~ vendo que o Brasil consegue também. attavés de
suas ftgUlliS públicas, de seus goveniames, txadozir o disCurso político com uma prática comprometida com a xealidade social deste
País.
·
Sr. Presidente, no mês de julho~ em Tucumi.,. no Paxá morreram dois policiais e seis tra.balh~ no,dia 6 de agosto morre-.
ram tiês tJ:abalhadores, em São Joio do Aragnaia; no dia 10 de
agosto, onze mortos e mais de cem feridos no 'Mu.Dicipio de Corumbiara, em Rondônia., este último. fato a que todos nós estamos
assistindo pelos meios de comunicação~
Ontem. o Senador Ademir Andrade :recebeu um telefonema
do Prefeito do Município de Santana, em São João do Araguaia,
dizendo que também ali teria havido uma cl:lacina entre jagunços e
trabalhadores.

Sr. Presidente; nãO 'dá mais para conviver com esse tipo de
atitude e de ba:tbaridades que vêm ocomndo em nosso Pais. O
Governo tem que assumir a responsabillilade de investigar, até às
últimas conseqüências, esses episódios. Na Para1'ba também accnteceu o assassinato de um trabalhador rorai. no iiúcio de$ta sema-

na. O Govemo poderá estar pecaodo por omissão sobre um <rime
já cometido. 'Mas, se não tomar providências no sentido de ter uma
politica agrária que atenda às questões da refmma, estará pecando
também pela omissão de nãó assumir a sua reoponsabilidad, a fjm
de dimim.tir os cootlitos de ttna neste País. Do jeito que está a si-
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tuação econômica, p:;nciJ>llmente nos Estados do Norte, onde Estados como o do Amazonas e do Amapá tém 80% da população
nas cidades, e o Acre, 53%, tudo isso faz com que a cada dia aumente a miséria e o desemprego. Temas que fazer rom. que essas
pesscas retomem às tems, ocupadas por grandes latifundiários

através de processos muitas vezes penosos. que é o da invasão, o
que não é bom nem para os proprietários, nem para os trabolhadores, porque muitos desses proprietários são grileiros de tem. - aliás
isso acontece com muita freqüên.cia na minha terra, onde chega-se
a grilar milhares e milhares de hectares de letra. Na minha região
temos o caso de uma propriedade do tamanho do Estado de Sergipe. Então, nessas circunstâncias, os uabalhadores são obrigados a

ocupar essas propriedades onde, com certeza, se fosse feita uma
investigação ccaeta, chegaifamos à ooru;lusiio de que reabneDie
não pertencem aos supostos proprietários.

Eram essas as minhas palavras. homenageando também o
ilustxe Professor Florestan Femandes, ao mesmo tempO que lamentando que a sua mate te.nha cx:orrido por falha de um aparelho numa unidade de saúde.. Por ele e por todos aqueles que o homenageiam. pelas suas idéias e pela sua postura de comprollli$so
social devemos continuar a fazer·isso m. teoria e na prática. E com
certeza o seu aluno mais ilustre. e que por ser o mais ilustre tem
mais mspoosabilidade, tem maior contribuição a dar na realização
do sonho do Professor Flmestan Fernandes.
Muito obrigada.
_O SR. PRESIDENTE (José Eduaido Dutra) - O Sr. Senador João França envioo discurso à Mesa, para ser publicado na
foana do disposto nc arL 203 do Regintento Interno.
S. Ex' será atendido.
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR.) -Sr. Presidente, St's e
SIS. Senadores. num mundo cada vez mais competitivo como o
atual. somente aqueles que forem realm.ente boDS e capacitados
conseguirão prosperar e ser bem sucedidos. Assim. nesse panorama, educação e capacítação profissional assumem papéis de suma
importância na vida de qualquer pessoa' AtJ:avés da educação,
cada individuo adquire a base necessária à aquisição dos ccnbecimentos e, pela capacitação profissionaL treina suas habilidades,
prepara-se para executar siJas fwlçÕes e adquire novas alribuições,
o que é fundamental pan qüe possa bem executar suas funções
deotro das empresas oo nas repartições públicas, atualizar seus co- •

nhecin::teo.tos e melhorar o rendimento.
Em razão disso, a f~ profissional ou os programas
® :reciclag~ assumem papel de suma relevância na vida dos empregados e tém recebido ateoção especial por parte das empresas,
sabedor.ls dos benefiCies que esses programas podem propotcionar ao seu desenvolvimento e crescimento. Assim, muitas delas
ofexecem t:rei.namento regular aos seus empregados ou lhes pro-porcionam meios para que possam fazê.. lo em outras instituições.
Num âmbito mais geral e voltadas pata setores individuali:zAdo& da econcmja temos no Brasil duas entidades que têm prestado xelevailles seMços à nossa economia, promovendo e di."SJ>minando treinameDio cu fO!Dll!Çâo jml"JSSional a um univmo bem amplo de pessoas. Ref110-me ao Sena! e ao Senac, instituições que têm sua atuação
direcioDada preJlOil<lernnl para a indú"-<ia e pom o comércio.
Existe, entretmto, uma ootra O<ganização cuja atuação já se faz notar
eolre DÓS, a despeito de existir de fato há apenas dois aoos. T Iata-se
do Sonar- Serviço Naciooal de Aprendizagem Rutal. entidade voll&da preponderantemente pua o homem do campo.
A existência desse Serviço estava prevista desde a promulgação da Constituição de 1988. Todavia, a regnlamentação do dispositivo que o crious6 e deu em vinte e tresde dezembro de 1991.
através da Lei D.0 8.315 e a sua atuação efetiva s6 se concretizai
cm.·maio de 1993. com o iDício dos primeiros OliSOS de treiDamento.

Agosto de 1995

AI'!AIS DO SENADO FEDERAL

~ _, _ _A.~tência de um serviço de aprendizagem mral não é
nova entre n6s. Órgão semelhante. com o mesmo nome e a mesma
forma de atuação, já existia anteriormente a 1988, no Milristério
do Trabalho. A novidade introduzida na sua nova estrutura está
justamente na. sua vina:~Iação. Deixoo. ele de ser uma entidade de
direito público, inteiramente subordinada ao Governo Federal.
para se transformar Dllma entidade de direito privado, vinculada à
Confederação Nacional de Agricullllia- CNA.
No Canselbo Delibe!3tivo, sen cSo:po máximo de direção. têm
assento Iq1l'OSelllanle dos llabalhado<es, da classe patroDa1 I1li3! e do
G>vemo, fazendo com que a soa administração seja tri:partite. COQ()ividida. entre essas três emidades Para que sua administiação seja mais
ágil e para que as ações implementadas sejam adequadas a eoda região. sua adminisllação é regiooalizada po< Estados, ligando-se em
cada Unidade Fedelativa à Federação de Agricultllla locaL
A atuação do Sonar em âmbito DaCional, se dá em duas
frentes: profissionalizar os tzabalba.do!es e os produtOies rurais,
allavés das ações de Formação ProfiSSional Rural, e proporcianarlhes meios para que se desenvolvam socialmente, ""!" atividades
voltadas para a saúde, o
e o lazer, organização co~DJ.lll:Mria. artesanato e educação.
!'aia que possamos ter uma idéia da atuação desse ótgão,
em 1993. foram executa&s mil trezento& e dezessete eventos de
faiinação profiSsional, tendo sido atendidos vime e nm mil quinhentos e· onze agricultores. Em 1994. os eventos aescci3.Dl para
seis mil.. oitocentos e trinta e quatro e as pessoas atendidas salta~
ram pata cento e cinqüenta e um~ quinhentos e seis, com crescimento de quatrocentos e dezenove por cento no número de eventos e de seiscentos e quatro poc cento no n:úmero de pessoas atendidas. Esses númim>s sio, por si scSs, signiíJ.Cativos, pois mostzam
a grande aceitação que esse setv:iço teve no meio 1U1'3l e o acerto
da iniciativa de colocá-lo em funcionamento.
Sem sombta de dúvida. Sr. Presidente, SI's e SIS. Senadores, a formação profissional é a forma mais adequada que existe
para melhorar. a qualidade da mão-de-obJ:a I1li3! e uma das mais
importantes pam que se alcance nesse meio o gnmde objetivo do
aumento de produtividade, rejo efeito mais positivo e sensível é o
da redução do preço dos alimentos. Entretanto, o dado mais significativo a demonstrar a importância dessa profissionalização está
no fato de que !lma pessoa produliva no campo é respoosá.vel pela
produção de alimentos pam si e pani mais dez VÍJ:lPlla sete ootros
brasileiros que estão fora desse processo. Para fazer face a esse de.safio, a agripultUia. só tem esse caminho: moden:iizar-se, profissionalizar-se... E esse o caminho que o SENAR tem trilhado com com.
petência e senso de oportunidade. Em boa hora veio atender a essa
necessidade dos agricultores, m.ostiaDdo-Dies. na prática, novas
técnicas de txabalbo, novas maneiras para executarem antigas tarefas, enfiiD.. a maneira de se tomarem mais efiCientes e produtivos.
Paralelamente a isso. preocupa-se o SENAR com o bem-estardo tzabalhador e de sua fainí&, ensinando-lhes noções básicas
de higiene. de nutrição e de aproveitamento dos alimentos. de medicina preventiv3,c promovendo o seu congraçamento atr.tvés de
festas e práticas desportivas e incentivando o desenvolvimento de
pr.lticas artesanais.
!'aia este ano, esse Serviço começru a colocar em prática nm
pro~ de suma importância paxa o meio rm:al: a alfabetização de
adultos. É de todos sabido que os maiotes iDdices de analfabetismo
encontram-se justamme nesse meio, o que dá a essa iuiciati.va uma
impedância. bem grande, pois, alfabetizwJos os ttabaihadores terão
melhores condiç&s de assimilar os treinamentos que lhes são ofertados e podetão levar uma vida melhor e menos limitoda
·
Tenho também a destacar aqui a ação do Sonar no meu Estado de Roraima, voltada paxa as comunidades rurais e indígenas.

esPorte
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PorseresseumEstadoeminentemenieagdcola,.asuaatuaçãoéde
grande valia,. principalmente para que o desenvolvimento se dê de
forma <>Idenada. respeitando e preservando a nablieza. o bem
maior da região. É de se destacar também a inserção do Senar no
Programa de Pesquisas nos Vales A.ma.zôoicos (ProvaniR.io Branco). que conta com o apoio do Departamento Regional de Meio
Ambiente e da ÜIJ!anização dos Estados Amri:anos- OEA.
Por tudo isso e, principalmente, pelas imensas possibilidaeles de atuação que tem pela frente o Senar, quero deixar aqui consignado o men reconhecimento à atuação desse órgão no Brasil,
cano um todo, e no Estado de Roraima. em particular~ Ao tempo
em que felicito o seu Conselho Dehõerativo, as suas administ:rações estaduais e !Ode o seu corpo técnico pelo sucesso já obtido, encareço-lhes que nl!o percam nem o ímpeto nem a disposição de
mudar a feição da mão-de-ob!:a I1li3! b!:asileim. Somente assim o
nosso Pals poderi. ter uma agricultura aÍIIda maior e mais produtiva.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (JoséJlduardo Dutza)- A Presidência recebeu da Comissão Díretora os Anteprojetos de Resolução
nOs 1 a S, de 1995, ~presentados: pela Assessoria Especial de Moeiemização do Senado Fedem!.
São os seguintes os anteprojetos recebidos:
ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO N' l,DE 1995
Cria o Coosclho Editorial do Senado FederaL
O Senado Fedem! resolve:
Art. I' Fica criado o Conselho Editorial, subordinado à Comissão Diretora, como objetivo de nonnatizar, padronizar, avaliar
o fJXar as diretrizes e as polideas editorial e de editoração a serem
adotadas pelo Senado FederaL
Art. Z' llllegram o Conselho Editorial os seguintes membros:
I - o Primeiro-Secretário;
II- o Diretor-Geial;
m- o DireCor da Secretaria de Comunicação social;
IV- o Diretor da Secretaria de Dc:x:;ltmentação e InfOIIQa.Ção;
V - tiês membros, de reconhecida capacidade, indicados
pela Comissão Díretoia. ..•·
Art. 3° Ficam proibidas as seguintes publicações pelo Centro Gtáfico do Senado FedeJ:al:
I - serviços de teit:eiros. ainda que de outros órgãos póblicos, à exceção dos tzabalbos oriundos da Câmaia dos Deputados e
do Tribunal de Contas da União, os quais ficam sujeitos à regulameDiação da peesente nonna;
·
II- tablóides, cartazes, folhetins, caleudários, cartões de natal, cademos ou qualquer outro tipo ele publicação cuja divulgação
possa representar propaganda eleitotal.
Art. 4' A impressão de ttabalhos para os Seuadores obedecerá à quota annal fiXada pela Comissão Diretora. Tal quota é in-

dividual, intr.msferível e não-cumulativa com o ano subseqüente.
Art.. SO Eventuais casos omissos serão esbtdados e decididos
pelo Conselho Editodal. respeitado o espirito da presente resolução.
Art. 6" O Regimento lD1erno do Conselho Editorial será defmido_..por ato da Comissão Diretora.
Art. ?"Esta resolução enim em vigor na data de sua publicação.
A.J-1. go Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Relatório do Grupo de Trabalho de Reforma e Modemização do Senado, criado pelo Ato da Comissão Diretora n' 2, de
1995, recomendou a criação do Conselho Editorial do Senado Federal.
Coube à Assessoria Especial de Modemização. em cumprim.emo ao Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1995. recomendou a
criação do Conselho Editorial do Senado Fedenl.
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Coube à Comissão Especial de Modernização, em cumprimento ao Ato da Comissão Direto<a n• 8, de 1995 (art. 5', inciso I.
item f). apresemar o ptesente projeto de resolução. visando à cria~
ção de um Couse!ho Editorial para norJll31izar, padronizar, avaliar
e fixar as diretrizes e as políticas editorial e de editoração a se-

rem adotadas pelo Senado Federal, em sintonia com as políticas
de geração e disseminação de infoonações, de documentação, de
pxeservação da memória institucional, de organiução e métodos~ de desenvolvimento organizacional e de recursos humanos, bem como outras políticas administrativas vigentes.
Decidiu-se incluir na pm;ente Resolução os arts. 2' e 3' do
Ato do Primeiro-s.a.tárion'6, de 1995, baixadoemhomoportu""- O re!erido art. Z' proibe o Centro Gráfico de publicar serviçcs
de terceiros e impressos que possam IOpresell1ar propaganda eleitoral; o mencionado art. 3' disciplina a impressão de trabalhos
par.o os Senadores. A providêucia aqui adotada é motalizadora e

ccmprovadamente teve 6tima tepera~ssão no que se refere à.IDla.gem p6blica da Casa. JJ!Igou..., convenieDte que a presente Resolução" assimilasse 05 OOis artigos com o objetivo de se obter a permanência desejada por meio de uma no:ana hierarquicamente superior. AIIavés de Resolução. toma-se pussivel consagrar defmitivamente os priDc!pios que nortearam o citAdo Ato, impediudo que
no futuro se venha a praticar .ações concernentes aos serviços gráfioos que tragam desdouro ao Plenário da Casa. sem a sua participaçio dix<t;L
O Cooselho Editorial devexá coostituir-se num núcleo de
idéias com a respousabilidade de pensar a politica editorial do Senado Fedetal. Cabe-lbe definir se o conteúdo das obtas a serem
editadas condiz com a missão coostitucioual do Secado.
Além disso, o Conselbo Editorial deverá promover uma padronização dos impressos. que barateie os custos e sirva como referência para a definição das quotas dos parlamentares, a~>avés da
Umdade-Padrão Gráfica (UPG).
Juntamente com a medida proposta. sugere-se a adoçãD de
proceclimentoo que visem à não-persooalização do material de expediente dos Gabinetes (papel-oficio, papel-carta, papel-memor.mdo, agenda telefônica, cartão de gabinete, envelopes etc.). AIIavés
dessa singela providência, cerca de 90% dos custos gráficos poderão ser cortados, devido às imensas economias resultantes da utilização restrita de dtapas-de off-set. h~omem_ máquina. volume
de papéis (desperdiça-se encarne quautidade de papel com as rubricas), acerto de máquina, fotolitos e fllmes. homens-hom acabamento. bem como redução dos custos de e>pediçio. O maleria.l de
expediente assim produzido seria petS<ltlllliza) aiiavés de aplica,.
tivo especial a ser imphmtado nos IllÍcrocQmputadores dos Gabinetes. Tal medida, padronizando o m;uerial de expediente dos Gabinetes~ deverá ter tão grande impactO nos custos amais de impressão que aczeditamos seja possível eliminar esse item da quota dos
Seuadores. Paia se avaliar a magnimde das cliflCU!dades que a peasona«nção ab.lalmente impõe, basta .mencionar que. das ordens de
serviço grálko abertas no ano de'l995, 70% se referem a material
de expediente: Fmálmente, a medida proposta devotá desburocralizar e agilizar os serviços gtá:ficos, eliminando ou minjmizamio a
~sidade de haras extta.s e tumos adicionais. Igualmente~ o b:âmhe buroc:cili.co devexá ser simpli!icado para o Centro Gráfico,
mecliaute o sistema de debitar dimtamente a Subsecretaria de Ad.
minisàação de Material e Patrimônio, ao invés de fazê-lo individualmerue para centenas de unidades administrativas.
Sugere-se ainda a ooufeoção de envelopes pelo pt6pric>
Ceutro Gráfico. Com a implementaçio da fabricação própria de
envelopes haverá enorme economia de xecursos. uma vez que
atnalmente todo envelope utilizado no Seuado é adquirido a preço

exorbitante no mercado.
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Além da eoooomia de c:ustoG e simplfficaçJlo de rotinas, a Assesscria Especial de Modernização COiende que o mais importante a
menciooar é que tais medidas teiio Ieflcxo posSivo sobm a imagem
piblica do Senado. Intemammte, ccm a criação do Conselho Editorial devertio verificar-se uma uDifamidade nas decisiles refemlles à
impressão gráfica e uma ttanspaiência na utilizaçio da gtáfica o!iciaJ.
Sala das Sessões, de agosto de 1995.

ANTEPRO.n;:TO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1995
Dispõe sobre os gabinetes dos Seaadores.
O Senado Fedetal resolve:
Art. 1' Aos gabinetes dos membros do Senado Federal
compete assessorar diretamente o titular na atividade legislativa,
parlamentar, fiSCalizadota, política, de <X'TD'micaçãn social e provi-

denciar o suporte administrativo e logistico nocessârio.
Paiágrafo único. A estrutura administrativa dos gabinetes
compreende:
I- Cl!efia;

ll- Assessoria;
ill- Secretaria;
'N-Apoio.
Art. Z' Ao chefe de gabinete compete:
I - planejar, cooolemr, implememar e <:Otltrolar a execução
das atividades <:omjXeendidas Jl3S linhas de <X"llp"ência do gabioere;
II- providenciar o suporte administrativo e logístico do gabinete, mediante requisição ou compta nos tetmos da legislaçio
em viga~;
solicitar ao Diretor-Geral • designação ou dispensa de
~ervidom; do Senado com lotação no gabinete parla.nl<Dtar,
'N - ordenar despesas nos tennos definidos pela Comissão

m-

Direto<a;
V - decidir sobre questões adminisiialivas referentes aos

servidores imediatamente subordinados;
VI- fazer à luterligaçio arlminisiialiva do gabinete com os
demais órgãos do Senado Fedetaie do~ Naciooal;
VII- observar e fazer oboetvar, no llmbito do gabinete, as
disposições regulamentareS'e legais;
VIII - desempenhar <!UIIaS alividades peeualiail:s ao cargo
de iniciativa pnSpria ou de oolem do titular.
Parig!afollnico. O chefe de gabinete selá sub<tmido em suas faltas e impedi• •lf'.lllOs porumassesscr de gabioete desigDach pelo tmlar..
Art. 3' À Assessoria do Gabinete compu'!"
I - elaborar projetos de lei, emeodas, pareceres, pronunciamentos, requerimentos e outros documentos;
·
II - acompanhar os trabalhos de Plenário, das Comissões
Permanentes, das Comissões Espeeiais e das Comissões Parlamentares de Inquérito do Senado Federal e do Cougresso Nacional, de
interesse do titular ou da Lidernnça;.
m - acompanhar a execução orçamentária da União, relativa ao Estado (e seus Municípios) do titular;
'N - aeotnpanhar a implementação das políticas píblicas,
especialmente de progrunas e projetes de interesse do Estado do
titnlar ou de imeresse da Liderança;
V -levantar e manter atualizado o cadastro das fontes de financiamento da política pUblica de inten:ose do Estado do titular,
ou da Liderança;
VI - prover o gabinete de infcmnações gemJciais adequadas ao bom desempenho das atividades legislativa, parlamentar,
fiscaiizadora e política do titular ou da Liderança;
VII a articulação téalica. com oo demais selares de
assessommento e de informação do Senado Fedenl;
VIII- realizar c•llras taiefas peculia= ao cazgo, de iniciativa própria. de ordem do cbefe de gabinete ou dos titulares.
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Art. 4' À Secretaria do Gabinete compete:
I - controlar e tomar as providências necessárias com
peito h correspondência da base política do titular ou daLidemnça;
ll- executar os ttabalbos de confer&cia, registro e axquivo
de documentos;
m- executar os trabalhos de datilografia e digitação;
IV- redigir textos de pouca complexidade;
·
V -levantar dados e recuperar infODIIl!ÇÕeS:
VI- prestar serviços de recepção e telefonia;
VIl - agendar andiências, compromissos e atividades sociais do titular.
Art. 5° Ao Setor de Apoio compete:
I - desempenhar as funções logísticas de transporte tenestre

sabilidades que o Congresso Naciooal. (e, Jl"" via de CODSeqliênciz,
o parlamentar) adquiriu a partir de 198g_
Não obstante a incotpOiliÇão de avanços tecnológicos a estrublra a.dmiDistrati.va do Senado Federal e em especial a do gabinete
parlamentar, pennanece baseada no antigo modelo inooostitnciooal
au!oi:itário, voltado eminentemente pam a m= homologação dos
atas produzidos no Poder Executivo. O gabinete parlamentar que deveria ooostituir a célula priDcipal de assessot1Ullellpotitico e técnico,
de modo a viabili2araco-porticipaçãona concepção e no desenvolvimento de politicas píbficas, pennanece até hojo priori=ldo o apoio
logístico, a.dministrativo e Social ao titular.
Com este p:ojcto transforma-se uma unidade de apoio logistico em núcleo de assesscnmento direto de alio nível que
do titular;
abrange as atividades legislativa, parlamentar, fiscalizadora, politiII- realizar os serviços de entrega e recebimenlo de doeu- ca e de divulgação social da alllação do Senador.
mentos,jomais,conespondênciaseawlsos;
Abandona-se a lradição lmocrática do serviço público,
m- operar os equipamentos de reprografia e fax;
adota-se uma visão modema de administtação. que procura identiIV- SClvir água, café, e desempmharoutms t=fas con-elatas.
f!Car as necessidades do cliente privilegiado da e<ganização, o Se-.
· Art. 6° Pala exetêemP. as funções de Gabinete;. doravante os na.dor". para atendê-lo com maior eficiência e eficácia passiveis.
servidores deverlio
aprovei!ameillo mínimo, os amos de- ·
Nessa busca da modenti2llção administrativa, ênfase 5el:lÍ
renninados pela Comissão Diretaa pam C3da calegoria de =vida:
dada ao aprimor.un<nto dos rec:m:.os humanos. Deseja-se dotar a
I - .os chefes de gabinete e assessaes deveri!o cmsar:
instiluição de um capo de assessa:-es competentes e de alto nlveL
I) Organização dÓ Estado;
Por isso, toda a estrulum de treinamento de pessoal adquire fun2) Pode< Legislativo;
damental importânciz.
3) Orden•rnento Juádico;
Além disso, o Senador podeJ:á dispa: de um gabinete muito
4) Planejamento e Políticas PúbliCas;
mais eficieme. sem que haja necessidade de aumento' de despesa
5) Fundamentos da Ciência Polilica;
can pessoal. Isto poiqUe os caxgos criados serão supridos por
6) JnfOl'Diitica e Recuperação de Infonnações;
IIaDSformações de caxgos existentes.
7) Processo e Técnica Legislativa;
·
_
Este projeto procura visualizar o gabinete padri!o do fulnro. Os
8) Metodologia Clenúfica;
novos recrutramentos serão feitos can base nos pazâmetros aqui lan9) Administração Pública;
çados.l.'loc>munos no emanto, ter o cuidado de assegmaruma transi10) ClefJa e Lidemnça.
ção hannooiosa sem sobressaltos, sem maiores prejuízos aos servidoII- Os auxilia= e secretários cmsariio:
res que há taniOS anos vêm servindo ao Senado Fedem!.
!)Processo Legislativo;
Os caxgos C)ue hoje são de livre escolha do Senado< conti2) Técnica Legislativa;
nuarão de livre escolha. Os demais St:tlÍO r=utados dentre os qua3) Redação OfJcial;
dros do próprio Senado FederaL quadro esse que primarão cada
4) AdmiDistração Pública;
vez mais pelo profiSSionaliSmo e pela canpetência.
5) Administração do Senado Fedetal e do Congresso Naciooal;
Sala de Reuniões, de agoslo de 1995.
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6) JnfOl'Diitica e recuperação de infonnações.
ID- Os atendentes e contínuos cursarão:
!) Urba!ll<lWei'Cidadariia;
2) Telehnia e Fax;
.
3) E&Uutora Administnativa do Congresso.
Par.ígrafo úniro. O conteúdo de C3da an:so serã definido pela
Comissão Diretom pa: proposta do~ iDI;uinbido do treinamento
e do desenvolvimento dos recursos humanos do Senado Fed=l.
Art. 7• A Comissão Diretom regulamentmá a presente Resolução oo prazo de 45 dias, a cODlar de sua pubfu:ação, e defminl
o prazo de carência e as condições em que os servidores lotados

em gabinetes parlamentares deverão satisfazer as exigências contidas nesta =olução.
Parágrafo único. Os aluais seiVidores podelio ser di.'!""'sados
da ii:<qilência dos OliSOS menciooados medianre """""' de suficiência.
Art.
Esta =olução entia em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.

s·

Justificação
Este projeto de regulamenlação da estrulllm administrativa
dos gabinetes parlamentares constitui um dos elementos prioritários no progcuna de modemiz•çJio do Senado FederaL Isto porque a estmblra atual não é condizente com as atribuições e respon-

ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 3, DE 1995

Cria o Instituto Legislativo Bra>lleiro por
transformação de órgãos exisfA:ntes. (da Comissão
Dirdora)

O Senado Federal resolve:
Art. 1o Transfonnar o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal em Instituto Legislativo Bm-

sileiro.
Art. 2' Ao Instituto Legislativo Brasileiro compete:
I- planejar. desenvolver e executar atividades de pesquisa e
de ensino. inclusive à distância, nas áreas identificadas com a missão do Poder Legislativo;
II- promover a capacitação e aperfeiçoamento profissional
dos servidores do Legislativo;

m- prestar assessoria e consuitoria visando a modernização

dos Parlamentos, Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores;
IV- editar manuais e obras relevantes para o Instituto.
tut.. 3' O IDstituto Legislativo Brasileiro (ILB) é um órgão superviosiouado do Senado FederaL com autonomia financeira e administrativa. nos tennos da legislação e do Regulamento Administrativo.
Art. 4' São fontes de recursos do LB:
1- dotações açamentárias do Senado Federal;
II- contn'buições píblicas e privadas;
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m- receitas provenientes de assessoramento? coosultorias e
publicações.
Art. 5° Para cumprimento de suas fmalidades o ILB? aDUal~
mente, aprovará plano de ttabalho voltado pam: as seguintes atividades básicas:
I - treinamento. capacit.ação e fOIIIlaçio profissicmal dos
servidores do Legislativo;
II- fOIIDaÇão e especi•lizaçãn de lideranças politicas:

m- pesquisa e ensino;
IV- intercâmbio e modcmização;
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m - haveri redução significativa do mlmero de órgãos e
respectivos cargos de dm:çio e funções de chefia.
Art. 13. FlC8Dl criadas as seguintes funções por I:Iansfonna.~
çio de cmgos existentes:
1 Diretor-Executivo -FC-9
1 Chefe de Gabii>ete -FC-8
3 Coonlenadores -FC-8
4 Secretários de Gabinete -FC-5
4 Auxiliares de Gabinete -FC-4

Art. 6• São órgãos do JLB:
I- Conselho de Sup<tVisão;

4Contímlos-FC-1
Art. 14. A Com.issão Diretora aprovará o Regulamento Administtativo e de:finiiá o espaço fisico destiDado às insta iações do JLB.
Art. 15. Esta resolução emra em vigor na data de sua publi-

II- Diretoria Executiva.

cação.

v- publicações.

Art. 7' O Conselho de Supervisão é integrado pelo Presideote do Senado Federal, pelo Primeiro Sectetárlo, po< um Senaclor indicado pelo Liclor da Maioria. um Senado< indicado peloUder da Minoria e pelo Diretor-Executivo.
· Paiágrnfo Wüco. b Qiretor Execotivo seaetarl'axá as reuniões do Conselho de Supervisão.
Art. 9" À Diretoria-Exocutiva compete: realizar a integração
administtativa do ~. estabelecendo as norma.s intemas e as medidas indispensáveis ao funcionamento dos 6Igãos de sua estrutura; assessorar, DO que tange às atribuições do JLB, a Comissão Diretoxa na fonnulação da politica de modemizaçãn administrativa e
legislativa do Senado Fedml, proporcionando, inclusive, os estudos técnicos e os serviços necessários à sua coo.secução; elaboiar e
submeter ao Conselho de Supervisão as dm:tri:zles e DOmlaS da politica de açio do ILB; claboiar e encaminhar ao Conselho de Supervisão a previsão da despesa annal do JLB, para inclusiio oo Orçamell!O do Senado Federal, bem como os OOlallc<les, o balanço

anual e a prestação de contas. inchlsive o relat6rio a.mJal de atividades; oelebiar CODIIatos e convênios de pteStaçiio de ser;iços;
elaborar e submeter ao Conselho de Supervisão o Plano de Pessoal
do lLB e SUM faixas salariais; solicitar à Comissão Diretora servi~
dores do Senado e de outros 6Igãos para o exen:icio de atiVidades
no U...B e praticar todos os atos de gestão administrativa. fmanceira.
e operacional do órgão, observadas as limitações constantes do
Regulamento próprio; represetuar e divulgar o JLB.
Art. 10. São 6<giios da Diretotja-Exocutiva do JLB:
I- Gabinete;
.
·
II- Coonlenaçio de Pesquisas, Estudos e_ Ensino;
m- Coonlenaçio de Editmação;
IV- Coonlenaçio Administrativa e Financeira.
Art. 11. o DÍretor-Exocutivo do II,.B ser5. nomeado pelo
P,sidente do Senado Federal após indicaçio do Conselho de Supervisão e aprovação do Plenário.
Art. 12. A estmtUia administtativa básica instituída pela
presente resolução sexá implantada no prazo de 120 dias, contados
da data de sua publicaçio.
§ 1° A Comissão DiretoJ:a,; DO prazo estabelecido DO c:aput,
deímirá a estrutura administrativa complementar à estmtum básica. as atribuições, denaninação e niveis de gtatificação doo cargos
em ccmissão necessários à implementação da nova estrutum Oig&·
nizacional do ll..B, bem como •xtinçio dos cargos e funçõeo remanescentes do 6tgão tr.msfozmado.
§ 2• Na deímição de que !lata o parágrafo anterior, a Co-

missão Diretora adot.ará como princípios:
I- a estmtura administrativa pennmmte do JLB deved ser
a DlÍl1ima jndjspensá:vel. can o aproveitamento dos recursos humanos dos 6Igãos transfoxmados; ·
II- o pessoal de estudos e pesquisas, professores e c:oosultores seriio requisitados e/ou contratados por tarefas específicas;

Art. 16. Revogam-se as disposições em OODJiário.

Justifu:ação

A criação do Instituto Legislativo Brasileiro é um componente essencial do Programa de Modemizaçio do Senado Fedetal.
A lrall8fcmnaçiio do Centio de Desenvolvimento de Recursos Humanos e a Suboecretaria de Edições Técnicas no Instituto
Legislaitivo Brasileiro com o objetivo de plan.ejar, desenvolver e
executar atividades de pesquisas, ensioo, editocaçio e consultoria
nas ãreas politica, administmção, rotinas e procedimentos legislativos, identificados com a missão dos Padamemos, abre a pezsped.iva de mudança pennammte da Instituição para absorver e repassar
os gi3Ddes avanços da tecnologia, do saber jurídico e demais
.Cl&Jcias do conhecimento, a fim de que o Poder Legislativo pcssa
desempeDb.ar can eficiência e eficácia. o papel cataHsador das aspiraçlles da sociedade, defensor da cidadania e constiUir um modemo estado demooxático de direito.
A criação do Instituto Legislativo BtaSileiro é uma concepção nova e arrojalla. Pretende-se instrumentali7ar o Poder Legisla-

tivo para que ele vohe a desempenhar o papel dinâmico de co-responsaDilidade na edição de politica públicas, oude a ciência pclíti~ a sociologia~ a filooofià e demais ciências econômico-sociais
têm importante contribuição~ oferecer.
O lnstitulonãoJ"'==esermaisumaescolaacadêntica Em lugar_
do eminc ~ ele paticaiá a capaci!açiio, fonnação e treinameuo, vol!adoo pum o bcmc!esempoilio da missão do Legislativo.
Este é um projeto de-cidadania. Ptaticar-se-á reflexão sobre
a conjuntura socio-política e a atuação do Pcxler Legislativo. Compreender a hist6ria. e a dinâmica da cmstrução de uma sociedade
mgaDizada e livre, identificando limites e caminhos e prover informações neoessárias,.sexá uma das tarefas do Instituto para todos os
níveis do Poder Legislativo.
Desueoessárlo di= da importância dos servidores e da organização do Legislativo paxa se alcançar a excelência de resullados cuja responsabilidade a sociedade delegou aos seus representantes e aos funcio.nárlos públicos- Por essa razão, o Instituto
Legislativo Brasileiro, aliando a teoria à pxática, desenvolverá um
intenso esfOIÇO para dotar a Instimição de recuzsos humanos eficientes e preparados pam desempenhar as funções de assessoramente e de apoio à atividade parlamentar.
De outra parte, a transformação e a absorção dos órgãos
existentes pelo Instituto, justiíu:a-se pela racionalização das atividades. t:Jjminação das redundâncias e duplicidade, às vezes com
í!losoím de trabalho antag8nica.
Com isso, havexá uma substancial redução de custos administrativos, já que os cargos criados não acam:tariio despesas adicionais, tendo em vista que será extinto. por transfonmção. um
número superior de cmgos e/ou funções existentes aos criados.

Agosto de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Ademais, a criação do Instituto Legislativo Bmsileiro, nos
moldes propostos, ensejerá o recebimento de doações de ..a:o:sos
financeiros de organizações nacionais e intemzcl~. que fmanciariio projetes de modernização dos Parlamentos.
Por último, há de se ressalta>" o desejo de muilos Senadores
de verem. criada uma escola que promova a discussão pe:rmmente
dos gçmdes temas legislativos, através de um fórom que congre-

gue os renomados pensa.doR:s políticos.
·
Ante o exposto, en~ o apoio dos nobres SenadoJ:çs
para o projeto em tela.
Saladas Sessões, de agosto de 1995.

ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4, DE 1995
Extinue o Órgão Especial de Representação do
Senado Federal no Rio de Jancú:o.
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fom!8 e Modernização e a delibeiaçio de Plenários, cabendo à Comissão Di:retora. decidir sobre a melhor foana de operacionalizar a
extinçio do órgão.
O mais importante talvez a mencionar é a repercussão favo-rável que essa medida terá sobre a imagem pública do Senado, que
passa a questionar S<US processos e procedimentos na direçio da
maiol'~ficiência administrativa e da redução de custos.
E pr:cvisto. num primeiro momento. a reaHzação de levantamento cireonstanciado de todos os bens tombados nas dependências da Representação, devendo ser discrjminados os suscetíveis
de utilizaçio, para ful!ml transfetência para BiaSilia, os inserv!veis, a serem alieoados na forma da legislaçio vigente, e, fmalmenre, os petlel>::ellteS aootros órgãos, que deveriio ser restituídos.
Cootempla-se, por igual, o sucessivo distnlto de todas as relações obrigacionais om vigentes, inclusive daquelas relativas ã
oa~paçio de espaços fJSicos. As depen~ om utili7adas no
imbito do Aeroporto Intemacional do Rio de,Janeiro, poderiio ser
presetvadas pela Comissão Diretom. caso resolva manter um núcleo de atendimento e apoio aos Senadcres.
A transfer&lcia dos sm'idores atualmente lotados na Representação dar-se-á de foom progressiva, devendo estar concluída
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Nocursodoreferi·
do prazo. o Senado examiDará, prioritariamente, os pedidos de requisição relativos a estes servida:es. Com a extinção do órgão. não
mais se jislilico,a existSncia de um quadro de funções comissionadas.
Cabení A Comissão Di!otora baixar as medidas regulamentares que se impoDham, de tal sorte que em até 180 (cento e oiten-:
ta) dias todos os procedimentos estejam concluídos.
Sala da Comissão Ditetora,
de agosto de 1995.

O Senado Fedem! resolve:
Art. J• F'u:a extinto o órgão Especial de Representação do
Sena<jo Fedetal DO Rio de J~ (.RSFRJ).
•
Art. 2° A Coojissão- Diretma. nomeará o inventariamente
para promover, DO prazo de 30 (trima) dias, o levantamento circunstanciadç de todos os bens atualmellle tombados nas dependências do Orgão, indicando os que sio soscetfveis de utilizaçio.
os. inserviveis. bem como os pert.encentes a outras entidades da
Administração e que devam serrestitufdos.
l'arig.afo único. Os bens inserv!veis saiío alienados na founa
da legislação vigente e os demais sedo transferidos para BI3Silia, ca:n
a respectiva :redistnfflição segundo as necessidades da Admjnjgtraçio
Art. 3• O Senado Fedetal promovem, em até 180 (cento e
oitenta) dias, o distnlto do termo de ocupação das dependências
atualmente ocupadas no Rio de Janeiro, bem como dos COillmtos
ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 5, DE 1995
para prestação de serviços e aquisição de bens naquela cidade
Art. 4° Os setvidores atualmente lotados na Representação
Dispõe sobre a alienação de bens que integram
do Senado Federal no Rio de Janeiro seiio progreSSivamente
o Palrilpônio do Senado FederaL
transferidos para BiaSil.ia, devendo o processo estar concluldo no
O Senado Federu resolve:
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
Art. I 0 A alienação sob qualquer fO!lna, de bem inlegr.mte do
Parágrafo únioo. No piliZD referido no capnt, o Senado Federal examinará, prioritariamente, os pedidos de requisição dos pattimllnio do Senado Fede!id é disciplinada por esta Resolu~
Art. 2° As UD.idades administrativas que julgarem opot1llna
servidores lotados na Representação do Senado Fedetal DO Rio de
a alienação de bem integrnnte do pattimônio do Senado Federal
Janeiro.
Art. SO As funções cqmissiooadas relacipnadas 110 anexo develio justificar? em processo administrativo~ a sua conveniência ...
desta Resolução são CODS.ideradas vagas e serãõ extintas ou txans- e o interesse público na operação.
Ait. 3° Em se tratando de imóvel. a autorização será soliciformadas no proCesso em corso de Reforma e-Modernização do
tada ao Plenário após parecec da Comissão Diretaa e será iDstrulda
Senado Fedetal.
Art. 6° A Comissão Diretora adorará ""medidas regulamen- com a respectiva justificação. laudo de avaliação do bem e indicatares e complementares necessárias ao cumprimento do disposto ção da modalidade de alienação, na forma da legislaçio em vigor.
Art. 4° Na hipótese de daçio em pagamento, o pedido de
do art. I 0 desta Resolução.
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua pobl- autorização será também acrmpanbado da doonoentação relativa à
a::igem e ao montante da dívida; no caso de pemruta, de justificativa
cação.
do pteço airibuído ao bem a ser recebido e sua oompatibilidade com o
Art. 8° São revogadas as disposições em contririo:
valor de mercado, bem cano dos motivos da opçiopelo imóveL
Justificação
Art. 5° Em se tratando de bem móvel, a autorização será soO pres_énte Projeto de Resolução disciplina o processo de licitada ii Comissão Diretoia, devidamente acompanhada de justiextinção do Orgão Especial de Representaçio do Senado Fedetal fu:açio e de laudo de avaliação.
no Rio de Janeiro, consoante deh'betado pela Comissão Direlora.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a alienaçio dar..... á
A extinção do referido órgão faz parte do processo de mod- em processo licita~ dispensável este nos seguintes casos:
emizaçiio Iidetado pelp Presidente do Senado Fedetal e conduzido
8.) pemwta. quando a operação envolver exclusivamente órpelo Grupo de RefOrma e Modemjzação. Tal iniciativa re~nta gãos oo entidades da Admioisttação Pública;
imponante passo para uma utilização mais adequada dos J.'eCU1'0S
b) venda de ações, que poderiio ser negociadas em Bolsa,
humanos (61 funcioDários lotados na Representação) e alocação observada a Iegislaçio especifica;
mais eficiente dos IeCUISOS financeiros, hoje gastos DDma ativida-·
c) venda de títulos, na fOtma da legislaçio pertinente;
de que não mais se justifica.d) venda de bens ou serviços produzidos ou comercializaPor oolro lado, a extinçio representa ainda o desejo expres- dos pelo Senado Federal, obsetvadas as diretrizes estabelecidas
so pelos Senadores em questiooário fonnulado pelo Gtupo de Re- pela Comissão Din:tor.l;
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e) venda de materiais e equipamentos para outros 6Igãos oo
entidsdes da Administiação Pública. quando, nio hoover utilização

Azt.3• Em qualquer das hipóteses de deflagração de procedimento administartivo que imponem em despesa, a unidade ad-

previsível por parte do Senado Fedetal
.
. ·
Art. 6" Em nenhuma hip6tese admitir-se-á a c!oaÇão, cilm ou
sem exu:aq;o, de bens que integtl!IIl o patrimilnj, do Sensdo Fedetal
Art. 7" Aplica-se, no que couber, à matéria disciplinada nesta Resolução o disposto m Lei n• 8.666, de S de junho de f993.
Art. 8"Esta resolução.- em vig<rna damde sua poblicaÇão.
Art. 9" São revogadas as disposições em'contrário. · ·

ministrativa requisitante, observado o prazo previsto no calendário
de licitações. instituirá a solicitação com as seguintes infOim.ações.
I - especiíu:ação detalhada do objeto a ser conàalado oo

Justificação
A presente iniciativa tem por objetivo disciplinar, no ibnbito
do Senado Federal, a ali=lção doo bens m6veis e imóveis cpe iDte8J2lll o zospedivo pslrim&io. O JrOjeto observa as liDhas gemis cocstam:s da Lei n• 8.666/93, q1e disciplina a maléria. No 'P" diz respeito à
dooçãq. _tttretarto. Dxwa ao. vedar temtjmntemerle esta l'T'I!Jdafiiade de
alionação de sorte a mellrorpt$rlar o palrimêcio póblicó.
Sala da Comissão Diretora, de agooto de 1995.

adquirido~

n - defmição das unidades e das quantidades a serem adquiridas, no caso de compras, em função do consumo e uti1ização
prováveis. estimados de confotmidade com técni<:as adequadas;
m - projeto básioo e OIÇamellto detalhado em planilhas e
demais dados co_.ndos nas <JXigóncias dos artigos 7 a 12' da
Lei n• .8.666, de 1993;
IV - demonstiação de que a despesa se vincula aos objetivos e metas do planejamento do órgão. confonne previsão orçameD1ária aprovada.
§ 1• - N"'ao serão realizadas desPesas:
I - sem que a unidade admillisttativa oompetente ateste a
existêDcia de disponibilidade orça.'!Ileflt.ári.a através do xespectivo

pre-empenho; e

.

O SR. PRESIDENJ'E (José Eduardo Dutia) - Em cumprin - sem previa e expressa autori2oçãc por parte da autorimento à decisão da Comissão Diretora. os referidos anteprojetos
seria poblicados. após o que os Senhores Senadores poderão apre- dade defmida no att. 4°.
sentar sugeStões pelo prazo de dez dias uteis.
§
O nio atendimento ao disposto no parágrafo anterior
Eselarece ainda a Presidência que as sugestões devem ser
encaminbadas à Assessoria Especial de Modemiza.ção, no '}SJ an~ jlOdeiá ensejar a pena de milidade do ato e a apuração de responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
dar do An<JXo I do Senado Fedetal
§ 3• Em casos exoepcionai~ a critério do primeiro secretá06. a deflaglllção de procedimento licitat6rio poderá ser antorizaO SR. PRESIDENTE (José Eduanlo Outm) - A l'!esidên- da antes do Orç3memo, com base apenas na previsão orçamentáeia =ebeu minuto de ato da Comissão Diretora, que regu!ameuta, ria, condicionada a realização do contJ:ato, enttetanto, à efetiva disno âmbito do Senado Federal e de seus 6Igãos supervisionados. a ponibilidade de IOCUZSOS.
Lei n•s.666,de 1993,e suasaltemções(Diversos n•97. de 1995).
Art. 4" Para
a deflagração de procedimento admi. É a seguinte a minuta de ato aptesentado:
nisttativo que importe despesas oo alienação de bens e paza homologar as licitações respeaivas, são competen<=
DIVERSOS N" 97. DE 1995
I- a Comissão Direto[a. quanto a leilão e concurso;

z•

mtorizar

n-o primeho secretári<?~ quanto a ~ncia;

MINUTA DE ATO DA COMISSÃO DIRETOlU N" DE 1995
RC:guiam.ota, no âmbito do Senado Federal e de
seus órgãos supervi!iouados, a Lei n" 8.666, de 1993, e

m- o diretor-geral, quanto a tomada de preços e convite.

Art. 5• Nas hip&eses previstas nos arts. 24 e 25 da,.Lei n• •
8.666. de 1993- dispensa e inexigibilidade de licitação, respeaivamente. são competentes par.1mtorizar.:

suas ai~

I- o diretor-geral. quando a despesa for inferior ou igual ao
vale<' limite estabelecido para a tomada de preços;
n-o primeho se<:retário,quando a despesa supetaro valor
A Comissão Dil:elora do Senado Federal, no uso de suas limite estabelecido para a tomada de preços.
Art. 6• O Senado Fedetal e seus órgãos supervisiomdos
atribuições e tendo em vista a necessidade de estabelecer no:rmas
relativas aos pr~ntos a serem obsetvacios na execução das adotarão mirulas-padriío de editais de lici!açái:> em cada uma das molicitações coDforme previsto no art. 115 da Lei n° 8.666, de 23 de dalidades previstas em lei. bem como de OOIJI!atoS, acotdos, c:a>VfuJio&
junho de 1993, resolve:
··
ou ajustes. <levidamette aprovados pelo 6t!,iio jm:fdioo respectivo.
§ 1• smo sul:metidos ao plévio <JXame e aprovação do ágão
Art.. 1° A realização de licitações e cctJ.ti31os administrativos pertine,ntes a ob:tas, serviços, compl3S, alienações e locações, jwídko. as mimtas de edital deücitação e de coolr.I!Os <P• CO<tiverem
no âmbito do Senado Federnl e de seus 6Igãos supervisionsdos. disposições de COD!e\Ído juídioo divergente do OO!lStaiie das IllÍmltaSreger-se-á pelas nouilas e procedimentos i..nstitufdos por este Ato e padriio ou que lhes devam. ser acrescentadas em complementação
§ Z' As minutas de COD!Iato de adesão referentes a setViços
pela Lei n• 8.666. de 23 de junho de 1993, e suas alterações.
públicos sujeitam-se ÍIJU3]meDie ao disposto DO par.ígrafo anterioc.
Art. '1:' As licitações pna efetivação de obras, serviços e
Art. 7" Para receber, examinar e julgar todos os documentos
aquisiões de interesse do Senado Federal e de seus órgãos supervi-. e procedimentos relativos às licitações e ao cadasb:amento de licisionados ficarão sujeitos ao planej8mento e à programação orça- tantes, o primeiro secretário designará. por indicação do Dit<tormentária anual. cujo proc•ssameDto obedecerti
calendári<> esta- Geral, ttês comissões permanentes de licitação. incumbidas de:
belecido em ato do primeiro-secretário
I- aquisição de material de oonsumo:

=

485

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1995

II- CODI.l>.tação de obras c serviços;

m- aquisição de equipamentos c materiais pexmancntes.
§ 1° Cada comissão permanente de que trata este artigo
será composta com o mínimo de três membros sendo dois deles? pelo menos. servidores qualiílCados,. pertencentes aos quadros pennanentes dos órgãos da Administr.oção re~veis pela
licitação.

z·

§" É de""' ano o ma.adato dos membros de cada comissão pennanente, vedada a recondnção de qualquer de seus titulares
para as c:omissões pennanentes no periodo subseqUente.
§ 3" Além das mmissões P""'!!lle!t"" podetão ser coostiluídas
amissões especiais de licitação. observado o estabelecido neste artigo.
§ 4" No caso de concuzso, ser.í designada comissão especial
integrada por pessoas de reputação ilibada e recoohecidc conheci-

mento da matéria em exame,. servidores públicos ou Dão.

"

-§ SO A Presidêncill das comissões de que trata este artigo
será cxexcida por um de scús membros. mediante deSignação do
primeiro secretário.
§ 6° Cabe aos presidentes das comissões permanentes de licitação designar os ~specti.vos Secretários.
. Art. 8° Compete às Comissões Permanentes de Licitação:
I - decidir sobte a inscrição e reinscrição no registro cadastrai;

- § 1o A instância administrativa a que se refere este artigo é a
prevista no artigo 4° deste Ato. incisos I oo R ou m, confonne a
modalidade de licitação.
§ Sendo a autoridade de que IIata o parágrafo anterioc integrante da comissão permanente de licitação respectiva, o recurso
senl dirigido à autoridade imcdia~_superior, se boover.

z•

Art. 11 Será objeto de alienação o material ocioso, antieronômico ou inservível.--assim considerado pelo &gão técnico competente ou comissão especiabnente designada.
parágrafo único Para efeitos desta Ato, considera-se:
a) ocioso, o material, que embota em perfeitas condições de
uso. não estiver sendo aproveitado;
b) antieconômico, o material cuja manuteoção ou reenpcração for onerosa, ou, ainda. tenha seu rendimento precário, em virtude de uso proloogado, desgaste prematuro oo obsolescência;
c) insetvível, o material que não mais puder ser utilizado paia
o fim a que se deStina, em xazio da inviabilidade de recapctação.
Art. 12 o lermo de con1Iato·e o aditamento respectivo, bem
assim os convênios e qualquer outro ajuste, acotdo ou protocolo,
serão assinados pelo representante legal do conttato e pelo diretorgernl, representando o Senado FederaL
Parágnlfo único Todo con!Iato terá mn gestcr indicado pelo
titular da respectiva área e deSignado pelo dlretor-gernl.

II- babililar interessados nas licitações;

m- proceder à abcrtuia, à apuração e à análise das propos-

Art. 13 Cabe ao dizetor da Subse<:maria de AdmiDsitnção
de Compras. ConltataçiSes e Alienações expedir o cel1ilicado de
IV - solicitar, quando julgar necessmo, pareceres a laudos inacrlção no registro cadastml.

tas dos licitantes;

-

técnicos sobte propostas e documentação apresentadas pelos concCIIIeilteS;

V- julgar as propa>tas dos licitantes e adjldicar o objeto da
lici!ação, encaminh'li!do o processo, instruido com mapas e demonstrativos, relatório e parecer, pata bomolocação pela autoridade competente;
VI - receber e instruir, pata decisão da autoridade mmpetente. as impugnações e recursos interpostos pelos licitantes, deci-

dindo aqueles que foreni de sua competência;

_

VII- limdOmentar suas decisões sobre inabilitação de licitantes ou desclassificação das respectivas propos~;

vm- manter a guarda das propostas e, até a fase de abertu-

ra. garantir o sigilo comspondente;
IX- prestar esclarecimentos aos interessados;
X...,. elaborar relatórios e atas de suas :reuniões e atividades;
XI - exercer oo.tras atàblições COITelatas que lhes sejam
cometidas.
Art. 9"0s membros.das CO!iJissõcs P""""nentes de licitação e
os secmários fa.jo j1s à rellib.Ução poomiá1ia de valorequivakme à
da gratificação da fUnção comissionada FC-5 desde que participem.
efetivamente, de ummlnimode 15 (quinze) reuniões ao mês.
Parágrafo único. A retribuição referida no caput deste artigo setá paga, proporcionalmente, ao servidor que participar, no
mês. de um número de reuniões infctioca 15 (quinze).

Art. 14 As sanções admins1r.llivas por atraso injlstilicado
ou por incxecução ou parcial de contratos serão aplicados.
I- pelo diretor-geral. nos casos de multa ou advertênciia;
II - pelo primeiro-seaetário, nos casos de suspeusão tempociria ou declaração de inidaneidade.
Art. IS O ~ adctará providências pata

que:
I- no peazo de noventa dias, a Casa dispcnba de minutas- padtilo de editais de licitação e de contratos, devidamente aprovados pelo órgão juridico;
II- no peazo de cento e vinte dias. seja .,Plantado o sistema
unificado de compms do Senado Federal e Ólgãos Supervisiooados.
Art. 16 Ficam mantidas as disposições dos Aios da Comissão Diretota n•s4Q, de 1988,10, de 1992c6,de !995.
Art. 17 Este Ato en1Ia em vigor na data de sua publicação.
Art. 18 Revogam-se as disposições em conririo, especialmente O Ato U0 31. de 1987 .da Canissão Diieton.
Sala da Con:üssio
de agosto de 1995.

nue-.

Juslific:açiio
O Ato n• 31/87 da Comissão Diretota, que dispõe sólmo as
licitações no âmbito do Senado Fedeial. já niio se ajlsta às d!sposições do Estamto das Licitações instituido pela Lei n• 8.666, de
!993.

Art. !O. Os reCUISOS contra ato da comissão P""'aDCD!e de
licitação. quando não reconsiderada a decisão, serão apreciados,

A sistemática adotada no referido Ato foi a de inc:oqxmu' a
seu texto as normas do Deaet.o-Lei D 0 2.300, de 1986. AI; alteta-

em instância IÍDica. conforme a modalidade de licitação, pelas autoridades citadas no art. 6° deste Ato.

ridades de Poder Legislativo.

ções serlamapems as de adaptações à Administiação e às peculia-
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No mesmo ano ele sua edição,!987, já começaram a aparePor <Xli!SeCjii&!cia, há que se teVogar o A1D n' 31/87. Mas as
cer as inconveniências da orientação adotada: com o advento dos Il<liJllliS pmpamda& jll cm llmção das milidades da Casa, cano OC<ltte
Dectelos-Leisn'2348,cle24-7-37 en" 2360, ele 1&-9-87, queslte- com o c:redenciamuJto de m6diros e hospilajs e com 'l' ~.
zaram <tispositivos do Decteto-Lei n• 2.300, citado, o texto de nos- pemJissões e cessões, não t&n por que poro.. sua vigên;:ia. A aJtema.
so Ato n' 3!/87, já IIi<> Iel1ctia a legislaçio fedetal em vigor.
tiva seria Íll<:Oq)olá-las ao Projeto oo Il!.1lll« a vigbJcia dos Aios que
Smgiram, dai, dificuldades ele inleipmblção e dúvidas quaz>- as iJNibúmm Optamos por esta última soluçio.
to à legislação aplic:ãvel, gerando-se para os funcionários a nec:eosidade de decidir sol= c:aUlitos entre a noana baixada pelo SeoaNa nossa avaliaçio, o Projeto, se tnimfonnado em Ato, será
do (o Ato n' 3!) e a Lei Fedetal vigOillllte em todo o Pais e, por ele grande valia pam a agilizlçio dos ~ licitat6rios
isso mesmo, invocada. pelos licitaDtes.
I<'!li•ac!os na Casa e, tamb&n. muito CODtnõuirú. pam o bom Sxito
A situação se agm.voa., ainda mais. com a entr.lda em vigor dos esf"""" que vem sendo reali>.ados pela Mesa, """'vistas à m·
da Lei n' 8.666, de 23 ele junho de !993, que inovoo c:ompleta- cionalização das nossas r<Xinas de trabalho, sem se ~na grande
ec:oncmia deooxrente da implantação do sisJema únic:o de c:anpras.
meme a matéria.
Bmsllia, de de 1995.
Dai a inicialiva do pmsente Projeto ele Ato, no qual são in-

cluídas apenas as noa:nas nccnr6rias à wb.p-ação da legislação· vi~
gente à realidade do Senado Federal.

.Inlerfetiu-se tãô-somônle ~dispositivos cliaiÍte dos quais
c:aberia inevitavelmente a pergu.nla: ''E no Senado quem enleuaiá?
Qoemfará?etc.?"
..
Tudo mais l<bll:te-se ao l<:ttoúnioo do EotaiUto das r icitoçOes,
ele !!lOdo a evitaras pe<plexidades relativas à legislação aplicl.vel

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutxa) • Não há mais
oradoEos inscritos.
Nada mais havendo a tratn:, a Presidência vai encez:rar os
txahalhos.

·

Está encetrada a sessão.
(Levanta--se a sessão 4:s 12h32min.)

Ata da 12oa Sessão não deliberativa, em 14 de agosto de 1995
1a Sessão Legislativa OrdúÍária, da 50" Legislatura
Presidencia dos Srs. José Eduardo Dutra e Lúdio Coellw
O SR.I'RESIDENTE (Lúdio Coelho)- Declaro aberta a
sessão.

Sob a pro!eçio ele Deus, inicillm:>s nossos IIahalhos.

-

Ai infonnações fic:alão à disposição do tequereil·
te na Semlaria-Geral da Mesa.
Avrso N' 6861MF .
Brasília, 4 ele agooto de 1995

O Sr. I' Secretário em exetclcio, Senador Nahor Júnior,
pro<:<de!á à leitura..do Expediente. •

Senboc Prlineiro Secretário,

Refiro..me ao Requerim<.uto de Infcmnaçio n• 946/95, ele
anto<ia do Exm" Sr. Senador Gilberto Miranda Balista, sobre a inÉ lido o seguÍilte:
tervençio do Banco Cential.do BI>Sil no BANESPA - Banoo do
Estado ele São Panlo S.A.
EXPEDIENTE
A prop6&ito, solicito a Vossa Excelência pip<IOgaÇão do
oFíCIO DE MINJSTRO DEESfADO
pmzo pam o atendimento do referido Requerhnento, tendo em visN' 363195, de 9 do c:a:re111e ú!Jhno, do Secmário de AssuDio& ta que as infomJBções necessárias à ciabolação da _ . t a ainda
Eslmligic:os da i'Iesid2ocia da Replblica. referente oo Requerimento estio sendonhi:madas por aquela Autarquia.
Atenciooamente,- Pedro Sampaio Malan, Ministro de Jls..
n• 900,de 1995,de infOJm•çi'Cs daS<mda:aMazinaSilva.
As informações foxam encaminhadas, em o6pia, à tado da Fazerula.
tequerente.
.·
· O requerimento vai ao uquivo.

AVISOS DE MINJSTRO DE ESfADO
N' 384195, de 7 do cor:tente, do Mmistro ele MiDas e EnecgiamerenteaoRequ<rimeulon'99!, do 1995, de infmnaçlles da
Seoadora MariJJa Silva.
·
'
As iDfC«1Tlações fOEam encaminhadas, em c6pia. à
~

.

O requerimento vai ao axquivo.

N' 385/95, de 7 do c:am>nte, do Ministro de MiDas o Energia, referente ao Requerimento n' 972, ele 1995, ele Infonnações,

doSenadorEmandes ~

OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETARio DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS.

N' 1JJ7/95, ele 11 do emente, comunicando a aprovação da
Emenda do Senado ao Prpjeto de Lei da Câmam n' 144, de 1994
(n' 4.553194, naquela Casa), ele iniciativa do Presidente da República, que dispõe solxe o ressan:imento ao Banco ~ Bnlsil S.A.
das despesas c:om o Programa do Imposto ele Renda, exm:icios ele
!990 o 1991. (Projeto enviado lsanção em 11·8-95.)
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O expediente lido
vai à plblic:ação.
.
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Sobre a mesa. ofício cpe será lido pelo Sr. I • Sectetário em OF. N" 85/95 - GU'DT
exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

Br.ISilia, 14 de março de 1995

Senhor Presidente,

Omlpre-me infamar a V. Ex.•? de acordo a::m a Resolução n°
I, de 1991- CN, com a Iedação dada pela Resolução n• I, de 1993Brasilia, 9 de agosto de 1995 CN, a indicação do Senado< Sebastião Rocba pma integrar, oomo tiluSenhor Presidente,
Iar, a Oxnissão Mista de PiaDOS, Oiçameotos Pliblioos e Fi""!jzação
Tenho a homa de dirigir-me a Vossa Excelêocia a f= de
Atenciosamon!e,- Senadora Júnla Marise, Uder do PDT.
indicar a Senadora Marluce Pinto, pma ocupar as vagas do PMDB,
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho}- Será feita a substiexistentes nas seguintes Comissões Penmuumtes:
luiçiio solicitada.
Comissão de Assunto< Sociais- CAS- T!lular
O SR. PRESIDENTE (Loldio Coelho} - Enccnru-se. na
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- Cl-Titular
última sexta-feita, o prnzo pma apresentação de emendas às seguintes matérias:
Ao ensejo. IeDOVO a Vossa Excelência protestos de estima e
- Projeto de Lei da Cimara dos DepJtados n• 29, de 1992
coosideração.
(n• 4.386189, na Casa de origem), que incluj o Municipio de São
Sala das Sessões, 9 de agosto de !995. - SI:DJidOr Jader
Bento do SaPJcal, Estado de São Paulo, na Area de Proteção AmBarbalho, Lider do PMDB.
.
biental da Sena da Mantiqueira;
'
·O SR. PRESIDEN'I'E (Lúdio Coelho)- Seri. feita a indi- Projeto de Lei da Cimara dos Deputados n• 132, de 1992
cação solicitada.
•
·
(li" 1.723/91, na Casa. de origem), que dispõe sobre a aplicação e a
Sobre a mesa. ofícios que·seráo lidos pelo Sr. I" Sectetário
divulgação de indices de desempinho de serviços de saúde;
em exen:fcio, Senador Nabor Júnior.
- Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1995, de autoria do
Senador José Eduardo Dutra, que altera a Lei n• 8.031, de 12 de
São lidos os seguintes:
abril de 1990, e dá outias providências.
OF. GIPMDB N" 375/95
Aos projetos não foram ofetocidas emendas.
As matérias serão iDcluldas em Ordem do Dia oportunaBrasília. 10 de agosto de 1995
Senhor Presidente,
mente.
Em adjta""""" ao Of. G!.PMDB N" 7J:fJ/95, DE 27-4-95, leO SR. PRESIDENTE (Loldio Coelho}- A P=idência comuDbo a homa de c:ounmicar a Vossa Exce1êDcia os nomes dos Senado- llica ao Plenário que, uma vez !indo o""" fixado nopadgrafoúnires do FMDB, Ramez Tebet oomoSupleme, em subotituição ao Sena- oo do att. 254 do Regimento Jn!emo, sem inteiposição do xeonro ali
doc Femando Bezma, e, este cano TliU!ar em subotituição ao Sena- p:evisto. detenninm o atquivamento defioitivo do Projeto de Lei da
doc Immberto Lu=a, pma integnuem a Comissão Ten!p(riria I'D!er- Câmamn"78, de 1992 (n" 4.286189 na Casa de aigem}, que destina o
na, criada attavés do Requerimento N" 48!Y95, em vigor, destioada a produto da alienação de imóveis da PrevidEDcia Socí>I à CXlllStrução,
promover ampla discussão acetea de politicas, programas, estrnlégias
ou imtaJaçlio de cenlros ou posiOil de saúde.
Será feita a devida commicação à Cimara dos DepJtados.
e p:ioridades visando o desenvolvimento do Vale do São Fr.mcisco,
ficando a teferida Oxnissão assim coostiJu!da:
O SR. PRESIDENTE (Loldio Coelho} -Passa-se à lista de
orackres insaitos.
•.
Titulares
Suplentes
Concedo a palavra ao J!Obre Senador Romero Jucá. (Pausa)
Coocedoa palavmaonoà:eSenad<rGilvamlla:ges. (Pausa} •
Senador Femando Be=m
~enador Ney Suassuna
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
OF. GIPMDB N" 37'1195

mom>a

Senador Rerum Calheiros

(Páusa}

Senadcr RamezTebet

Coneedo a palavra ao nobre Senador Bemardo CabJ:al.

, Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de estima. e
conside!açilo.- Senackr Jáder Barhalho, Uder do PMDB.

(Pausa}
~

·

Coneedo a palavm ao nobre Senackr Roberto Requião.

(Pausa}

Coocedoa paiavill ao nobre Senador Lúcio Alcântaia. (Pausa}
Con~.a palavra, pelo prazo de vinte minutos, ao nobre
Senador José Eduanlo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Prommcia o
seguinte discurso. Sem tevisão do orador.} - Sr. Presidente, SI's e
Srs. Senadores, hoje está completando oito dias que, nesta Casa,
fizemos um proounciamento a respeito das dem1ncias veiculadas
pela revista Veja, penúltimo mlmero, sobre as ''ligações perigosas" do Sr. José Mihon DalJari, Secretário de Acompanhamento de
Pxeços do Ministério da Fazenda.
Durante. toda a semana a notícia repercutiu no oonjmto da
imprensa, cpe chegoo, na terça oo quarta-feira, a dar como certo o
afastamento do Sr. José Milion Dallari do cargo que ocupava.
No pronunciamento que fizemos aqui na última segunda·

OF. GIPMDB N" 373/95

Brasília, 9 de agosto de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar a Senadora Marluce Pinto, di Bancada do PMDB, como membro suplente, Da. Comissão de Assuntos Eeonllmicos- CAE- em
substituição ao Senackr Jader Barbalho.
Ao ensejo. mnovo a Vossa Excelência protestos de estima e
cooside!açilo.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1995. - Senador Jader
Barbalho, Lider do PMDB.
• O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Senio feitas as
substituições solicibdas.
fe~ dizfamos que, a serem verdadeims as aímnações contidas na
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" Sectetário
revista Veja, o Sr. José Mihon Dallari deveria ser afastado imediaexercício, Senador Nabor Júnior.
tamente do cargo que ocupava, sem prejllzo de cuttas medidas de
É lido o seguinte:
caráter jurldico que viessem a ser tomadas.

em
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de nossa autoria nesse sentido foi aprovado por mmnimjdade, na
última quinta-feira, em reunião da Comissão.
Um rutto apelo que fazemos à Presidência da Casa é de que
vam suspeitas no fattuamcnto de seu escritó.rio de consultaria,
cJwnado Decisão. Segundo a impiensa. esse cscrit6rio conta com se coloque em pauta. o requerimento apxese.otado convocando o
apenas quatro funcionários, sendo um contador e três sem maior Dr. Pedro Malan, Ministro da Fazenda. paxa se fazer presente ao
fa:maçõo do ponto de vista tknico. O:m relação ao proprio fam- plenário do Senado Federal, visando dar e:tpli<:açõea ~o menramento, esse escritório. nos seis últimos meses do ano de 1994. cionado assunto.
Quero aqui ler nma opiniio que não 6 minha e nem de um
havia fatorado, jnSialldo =viços de CODSUltoria para divmas
gtandes empesas, 560 mil =is em seis meses. o que dá uma mé- Parlamentar da Oposição, mas do PSDB do A mazro•s, Deputado
Federal Arthur VJigilio Neto que. em artigo publicado pelo Cor·
dia de quase cem mil =is por mêsAgom surge mais uma noticia ainda relaciooada com o Sr. mo Braziliense de ontem. di2ja o seguinte:
Milton Da11ari. pnblicada na Folba de S.Paulo de ontem. se não
"Minha opinião pessoal 6pelo afastamento lempo!tóo do
me engano, noticiando a exist&!cia de um assessor iDWnnal. Ro- Secretário, para que investigações fulminantes ofttoçam a verdade
berto Macedo, do Sr. Milton Dallari, que participava das reuniões dos fatos, 15 dias, no máxbno, c. após essa caxência, a c:onlümaem que S. Ex". na condição de Secretário-Geral de AcompoJila- ção do afastamento oo o pleno ressarcimento mom1 do lilncioiWio
mento de PxeÇQs do MiDistério da F02JOIIda, tWímva junlamente acusado."
comcutros~s.
Estamos aguardando que efetivamellle o Govemo l'edem1 es·o.a, Sr. Preoidenie, ~n e Srs. SeDadoreo, rue, medida em cl--. à Nação sobre mais este iodício cu soble mais essadeulDcia de
que o assessor iDformal do Dr. Milton Dallaii, que nlo ~ inclusi- v....,..,.,deinfonn•çõesnoGovemoFemandolkmíqueCmdooo.
ve. funcionário do Govemo, e que, po<tamo. não tem a obrigação
Aliá$, em ftmção da quantidade de no~cias de vazamentos
ética de resgua>dar inf(l[lll.1Çiles de interesse do <l<wemo e da Na- que jli ocorreram neste Govemo, desde a mudança do câmbio até ;,
çãç. participava, segundO ele mesmo <tizia. de li<Xlldo oom a im- mudança das alíquotas de importação, em cujo momento também
prensa. das reuniões de tmbalho do Dr. Milton Dallari, temos mais sorgiu. deDúDcia de favorecimento a algumas montadotas. e agora
um indíciO de que, possivelmemc. infocnaçiS<s importantes reJa. mais uma dendncia, àlega.mas à conclusão de que talvez esteja
ciooadas com as ações do Govemo viessem a ser vazadas justa- faltando algum "encanador'' no Govemo Femando Henrique Carmente por uma pessoa que não tem. do ponto de vista legal. a obri- doso para evitar tantos vazamentos.
gação de mantê-las em segredo.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
Os jamais, inclusive. notificam que, a partir da quinta-feim, _
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a palavra
o Dr. Pedro Malan proibin que esse assessor iDfonual do Dr. Mil- ao Senador Júlio Campos. (Pausa)
ton Dallari, Roberto Macedo, continuasse utilizando as dependênConcedo a pa1avia ao Senador Nabo< Júnior.
cias do Ministério da Fazenda. em São Paulo.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Prommcia o seO que uos swpreende é que todos os aJll!istas, sejam da im- guinte discurso. Sem revisão de orador.) - Sr. Presidente. Sn e
prensa e até Parlamentares da base govemista, digam que a solu- Srs. Senadores, a Jba.ior proocupaçilo dos legítimos I<prOSODtantes
ção encontl:ada pelo Governo em relsçllo ao caso Milton Dallari, da Amazônia, no Congresso Nacional e em todos os foros politina verdade. está lr.lW>do mais desgastes para o G<werno.
cas e eOOnômicos, é alertar para a necessidade de soluções diferenciadas. que atendam }l~ aos abismos que separam a grande
Entiio perguntamos - e isso. inclusive, tmz uma inlrigo pera to- Região das demais áreas do le!ritório nacional. Foi, portanto, com
dos n6s- : se o Dr. Milton Dallati passou a serliiila pessoa incemoda grande satisfação que ouvimoS recentemente um importante Parlapara o Govemo em lim;ão da sua m•l:Dllmçlio nesse catga. por que, meiiiMdoPSDB,nestaCasa.afinnai: ''N"aose pode daraoJôSoa- até agaa. o Govemo adotcu a política do avestmz,·~ a e>- xes a mesma dieta do Betinho'~
beça e deixando de manifestar-se oficialmente CC<!1Jt]ação ao caso?
Na afiJmação. jocosa pnmsen&vel. estaria emhJtido o reroDepois, o Governo soltou uma nota oficial. di7J:ndo que nbecimemo de que tratar iguabn..rte os desiguais representa a
coolinuava havendo investigações, confirmando efctivamente que maior daa iJVusdças. pois isso ...wtaria, no mínimo, em etemizar as
a Receita Federa.! estava investigando o ~ de CODSUhoria imupatáveis clistações que são um insulto i!. nossa lxasilidade.
do Dr. Milton Dallari, mas que não iria tomar medida alguma para
Venho, boje. denunciar um novo golpe aplicado às espenmnão incorrer num prejulgamento.
ças de progresso da Região Ama7>&lica. mais especialmecte no
Só que nm outro fato salta-me aos olhos: segundo inf<JIIII&- Estado do Acre. que tenho a honra de representar nesta Casa: o
ções divulgadas pela imprensa e não desmentidas pelo Govemo e amcelamento das qudas de importação~ reservadas pa13. as duas
Receita Federal, essas investigações vêm sende desenvolvidas Áreas de Livre Comércio pmotes a serem instaladas, ~va
pela Receita há. um ano. Será posSível que em um ano não se che- mente. em Quzeiro do Sul, Bnsiléia e Epitaciolândia. E ~
gou a uma cdnclusão para esse imbróglio? E. não se chegoo a tante ressaltar justamente a incoerência de mais essa decisão do
uma definição, por porte do Governo. da necessidade cn não de se Governo: ao mesmo tempo em que prometem dar infcio às opemmanter o Dr. Milton Dallari no cargo?
ções das duas subsidiárias da Zona Franca de Manaus, os toaK>Quando nos pronunciamos aqui. na segunda-feim pas<ada, cratas do Executivo afugentam os empresários com o anúncio de
inclusive depois foi repetido o mesmo aljsuniO pelo Senador quota Jero para as mesmas.
Eduardo Suplicy, Senadores da base governista dissetam que deO Diário Oficial da União comprova o que om afinno: em
veiÍllnlO$ dar nm maior tempo paxa que Sllrgissem as explicações. 9 de junho último. na pág. 8.4él da Seção I, publicoo a Portaria
Jli se passaram oito dias e até agora não surgirun explicações con- Interministerial n• 1, fmnada pelos Ministros da Fazenda, Planejavincentes. Por isso gostaríamos de fazer um apelo nesta Casa ao mento e Jn:lústria e Comércio, que estabelec<n os pereenblais desPtesidente da Comissão de Assuntos E<:ocômicos. Senador Gilber- tinados à Arcas de Livl:e Comótcio de Tabatinga. Guajaiá Mirim.
to Miranda. no sentido de agilizllr a vinda do Dr. Milton DaJlari e Macapá/Santana, Pacaraima, Bonrnn. Brasiléia/Epitaciolândia e
do Dr. Everardo Macio! à referida Comissão, jli que requerimento Cruzeirn do Sul, estas duas- como citei -localizadas no Estado do

Swpreende-nos que dmante toda esSa semana teDham surgido ootras notícias relaciooadas ao Dr. Milton Dallari que aponta-
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Acre, cuja participação se antecipava modestíssima:. cada Uiaa receberia apenas 2% do bolo total, ou seja, teve seu limite estabelecido em US$ 460 mil nos últimos oito meses de 1995, oo seja, de
nta1o a dezembro - eom previsão de chegar a US$ 700 mil em
doze meses, de ntalode 1995 a abril de 1996.
~ Os valores concretos eram pequenos e o peso proporcional
das Areas =anas no Sistema de Livre Comércio vineulado à
Zona Franca de Manaus também se Ill0$tr3.Va irris6rio. mas. mesmo assim, as comunidades dos respectivos Municípios e seus empresários se movimentarnm, a fnn de implantar e tomar ptóspems
as estrutlll2S peanitidas, obseiVando, inclusive, as detemtinações
legais de c:ontmtação de empregados. Todas as iDfotmaÇÕOS emitidas pelos 6Igãos responsáveis igualmente conf!rlnam f'3"l este segundo semestre de 1995 o inicio de suas atividades.
Fo~ portanto, com SUipieSa, piOOCUpação e desalento que
ellCO!ltrei, no Diário Oficial da última segunda-feim, dia 7 ·de
agosto, na pág. 11.804 da Seção L outta Portaiia Jntemúnisterial, a
de n° 5; redesexiliando as quosas de importação destinadas às Áreas
de Livre Comércio da Ama2:'bnia - um novo quadro qÍJe simplesmellle eliminou as duas seções acreana;. tanto a de Cruzeiro do
Sul quanto aquela que atenderia conjuntamente a BI3SÍléia e Epitaciolândia.. Em contrapartida, as demais áreas. focalizadas em outroS Estados. xecebeiam substanciais ac:réscimos às quotas estabelecidas mPa:tada hle••,•i••isteei.d ri' 1. dej.uilo. ~Mi}:im. per
exemplo. mdtiplmu ""lime, de US$7 milbões pam US$24milbões.
Não me anima qualquer intuito de dennnciS"Y' inocmegüeotc
cu totaliação, uem quero ver prejudicada Dellhuma parte da Amazô.
nia. E quando digo Dão quero ver ninguém prejldicado, é óbvio que
me refiro em particular ao Estado do Acre, novamente vitimado pelo
descaso e pela iDsensibilidade do Governo e seus ternocraras
Sr. Ptesidente, Sr's e Sis. Senada:es, o Acre Dão pode ser
pri""!fo de mais esse cliieito coostimciODal, legal e social o de sediar Areas de Livre Comércio, deDiro da estrullml da Zo!la Fr.mca
de Manaus. O !lrasil. aliás, selá o verdadeiro perdedor, caso confmnem as intenções malsãs e discriminatórias embutidas na Portaria n• 5, pois estalá fecbando a porta do COIIlÓtcio legal e regular
com os países andino&,.dando as costas para o Pacífico.e o podero. so mettado asiático.

Negar essa realidade significa peiSililir na atilude do cego que
Dão quervet, de uma nação que se xecusa a IICCilt!ar pam a c1arem de

seus reais e ~ i.Dteresses; boicotar_a inst;dação e as esperanças
promissoras das Aieas de Livre ComéJ:cio no Acr.e ~ l.iiD3.
evideDle detenninação de abandàoar não apenas toda a Amazôoia
Meridiooa1, pois setá o frd!•""""" da. mais promissaa rota <I!' progresso """"""iro e social que hoje vis1umbnmos pam o Bmsil.
Os próprios ecooomistas denunciam o que chainam de ''fam
do sistema ec:ooõmico11? ODde a espoollaÇW e as taxas obsc:ena& de juros fazem fommas im1antâneas e adiciooam biD1ões de dólares aos
capitais que se limitam a drenar~ riqueza pata oo banqueiros oaciOIWs e
E fica dif!eil. DJJJio difici1, aaediiM que isso
possa sa: carigido, Cll<j1Wito.Dão se t<lmlml1 postmaS efetivas pam
..ubelocer liJt'C!nismos eficazes de desenvolvimento e de integração
naciooal, cx:m o aproveitamento inteligente do imenso potencial, hoje
desprezado pelos escalões que deveriam se empenhar na rosca de
verdadeitas saldas pam os impasses do Pais.
Coocluo, Sr. Presidente, pedindo à Casa que se una à Bancada
acreana nessa luta, que vai a1fom de fronteitas cu divetgêui:ias regionais. Essa afunde do Gov"'l" - de inviabilizar o estabelecimento das
Áreas de Livre Exportação do Aae - re<lundaDi em incomivo ao oon-·
tJabando, à miséria e ac desespero de cemena.s de milhares de famílias, frusttadas em seus projetes de ~social e de participação
no processo de emaDCipaçlio econômica do lkasiL

.,.,._iros.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a palavra
ao oobre Senador RomemJucá. (Pausa)
Concedo a palavta ao nobre Senador Gilvam Borges. (Pausa)
Concedo a palavm ao nobre Senador Valmir Campelo.
{Pausa)
Concedo a palavm ao nobre Senador Bemardo Calnal.
(Pausa)
Concedo a palavm ao nobre Senador Lácio Alc&rtam.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o
seguinte cliscmso. Sem revisão do arada:.) - Sr. Presidente, Sr's e
Sxs. Senadores, omem, em Fortaleza, no Estádio Plácido Everaldo
Castelo, o povo do Ceará, solret:udo o de l'ortalea, e inclusive as
autoridades constituídas - à freme o Governacla Tasso Jereissati e
o Prefeito de Fortaleza Antônio Camlmria -,prestaram uma consagradora homenagem ao Cardeal Dom Aloísio Lorscbei<ler, que,
per ra:ziíes de satide, requereu sua movimentação de FO<taleta,
onde em timlar da Arquidiocese, tendo sido designado pata a Diocese de Aparecida do Norte, Santuário do Brasil. onde venera-se
Nossa Senhora Apm:ecida, padroeira do BrasiL
Depois de vinte e dois anos de FO<taleza, onde teve destacada atuação pela sua identificação com os pobres, os humildes, os
mais necessitados. com aqueles que boje cha!namos de os excluídos, os que estão à margem da vida social, desempregados, perseguidos, indefesos, escomçados.
.
Identificado com esse segmento e lutando setnp11> que necessário, bmvamente, na sua defesa, Caideal Lotscbeider finnou-se como
ulila das lidei-ançàs mais importantes da Igreja basileira. Igxeja que,
extrapolando seus liriútes esnitamente evangélicos cu pastcniS, teVe
uma ..........,... atuaçiio oo perlodo eoi que as 1ibmlades COliStÍl!lcÍ<>nais.e de:mcx:dticas ·estaVam restriogidas. ·para erguer sua vdz em dedaqueles que IfOCisãvam que uma instituição sólida, p;oi;tigiósa
oomo a Igreja Cat6lica, pldesse defender os srus direitos.
&ta· boinenagem que o ~ receben foi a expressl!O
maior do apreço, do bem-que= do povo cearense a esse goúcÍJo
que bli vinte e·dois anos·Já"cheg&Va_ vindo da Diocese de Santo
Angelo, óDde "foi bispO, no Rio Grande do Sul. pam, aJitins poucos anos depois de chegar a Fortaleza, ser sagrado cardeal e por
duas V02lOS Ptesidente da- CNBB -Conferência Nacional dos Bispos &>"BrasiL Em Fortaleza, teVe oportmúdade de imprimir o·sen
estilo de atuação, a sua""""" ·de -homem......,, de homem·que
IIUDCa se recusou ao diálogo? mas: que foi inflexível na defesa dos
seus princípios e daqueles que ~vam de uma pal.a.vra. c:ora~
josa,eamigadelbedaigrejaquelidemva.
..
Por isso, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, façq "''U.i
esse registro, no momento em qu~ Sua Enllnência foi uansferido
de Fortale.a p:ua Aparecida do Nq<te, deixandO. muitas lições p:ua
o povo cearense e, ~ afnmou, tendo também, oo seu j>eriodo
.de ca:tvivencla com o povo cJo• ceam? com ()S hossos 'costumes?
com os nossos· usOs~ Com a DosSà ritan:eii:a. de
na sua bonlüdã:de, colhido muitos 'ensinamentoS· que lhe fcr.im extte~
úteis j>aia o exerclcio do seu múiistério.
· Infelizmente, Sua Eminência se afastaiá lio seu niiniSt'éiio
per razões de saúde, uma vez <júe'já softeu vários probleiDa& cáidiovascnlares, inclÚsivO: tendo-se sUbmetido·a duas cirtniias. suá
Eminência entenden que já não dis(iunha mais das condiçõe• flsicas que lhe pennitissetn exercer o !ie\1 ministério, a sua atividaae..
o seu ~ cóm a 'mesma desenvoltura, com a mesma efict"ência e com· o m.esmo·viF com' que o fez até o Pfesente iaOmentO..
Somente por essa tuio, solicitru a iua remoção, no qu~ roi Ot;mdido pelo Papa João Paulo n, de,i.w>do, """"' eu já disse, Uções
que serão extremamente úteis à :sociedade cearense.

fesa

ser.

_
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De sorte que desejamos a D. Aloísio LorsCheider muitó ê:üto e muito sucesso na sua.nova 'atividade. no siu novo Pc)sto. nà
Diocese de Aparecida do Norte, onde deverá ser empossado, Íla
pt6xima sexta-feira. numa solenidade qne CODtar.í com a presença
do Govemador Mário Covas e do Govemadoi- Tasso Jereíssati,
bem como de um grande número de fiéis e membros da biênuqilia
da Ig1eja que têm em D. Aloisio um dos seus pas!Ores mais destacados e mais eminentes:
Eia o qne tinha a di2M, Sr. Presidente. . ,
O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidel:te, peçv a palavra
pam uma C<llllllllicação.
.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a palavra
ao Senador Josê Samey.
'
·.·
(PMDB-AP. Pam uma breve coO SR. JOSÉ
muniCação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. ocupo &.; triboma pam pedir à M.._. do Senado Fedenú qneJaça CODStar da Ata
um voto de profundo pesar pelo falecimento do gilU1de escritor cat6liro e gr.mde sacez<!ote l'4dre João MOOam. João Mahana deixa
uma obta extiao!dinária: dézenas de !ivtOS, centeMs de edições
em quase todas as línguas e toda uma existência dedicada a melhorara vida das pessoas.
Couheci o Padre João MOOana qnaudo fomos COillemponineOs no Colégio Marista; depois confrades na Aeademia Mamnhense de Letras. Acompanhei a sua vida de escritor. Ele também
viveu, Como ClaudeL a angústia da escolha do sacetd6cio. Nesse
sentidó~ escteVeu um romance que se chama. O Outro Caminho.
no qual ele relata a sua opção pela vida religiosa.
· '
Foi com grande comoção que o Maranhão inteiro teve de
chorar a morte do Padre João MOOana, um aacm1ote da faml!ia no
sentiOO de que toda a sua obra, toda a sua vida foi dedicada ii. ajldar as pessoas e a famllia em seus problemas. João Mahana não
foi um padre dogmático. um padre que tinha fundamentoS doulriDários· no· senúdo de ideologias, em foi um padre que tinha uma
proftlnda fé, uma profunda crença em Deus e uma pexsonalidade
bannoniosà. O Padre João Mahana desejava· que os ho!Doils co-

SARNEY

nhécessem o Deus bondoso; e ele procur.ava ajular as ·péssoas a
·solucionar os seus problemas na base da famllia como unidade
fundamental de IOda a sociedade. O seu Deus não em um Dons
·vingadOr, que atemorizava as pessoas na huseadá vida eretna. · · Saindo do colégio; João Moliana desejou ser médico. Foi
um grande mhlico no Mamnhão; por pouco anos. Em- ségnida,
ahutdonou tudo par.! dedicar-Se' à vida religiosa; cumprindo-a com
uma fidelidade extraordinária e se fedlou como ·um exemplo de
-santi<lade. Foi· um homem qúe passou pe!>. Tetrà fazendo o bem e
dedkandA toda ·a: sua vida às peswas.:,
· .· · ··
·, · · ·
· Portantt>, nada máis justo qne o Senado hoje corn;igne em
sua Ata, pm. qne fique na lembtança dos nossos ADais, qne não
·passou ·em branco por esta Casa a morte de tãd gmnde brasileiro.
. Perde o Mamnhão, sem dúvida, máis-ai!lda o BráSil; o gmnde sacerdote.' E pexde a·Ig1eja Católica um dos' seu• maiores pen·
sadores. um dos' seus :ineihOieS ·sacetdotes e ·um dos hom~hls mais
santos·que·tiDbaemseus quadros:.-.
· Peço, Sr. Presidente, qne conste cano ·pane das min!ias pa·
!avm -o qne escrév:i· sobre o Padre João Mobana ontem, no jomal
O Estado do Maranhão. ·
·
.
DOCUMENTO A Q[.!E SE REFEIIE O SR. SE.NAJ}OR SARN'EY EM SEU PRONU?fCIAM$!irO.
. :. UMS~PADREMARANHENsE'
JoséSarney

Em 1941, cheguei a São Luís, menino do interiot, vindo de
Balsas, pm.·~·exame de ~o aa· ginásio. Entrei pm. o
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ColégÍo MariSta e naquele ano era o úhimo em que exiStiria a s•
série. PasSava a ':'isôrar a oova refoana do ensino. feita' por Capà-

nema. que depois veio a ser meu colega na Chnm:a dos Deputa-

dos. Nessa s• série estava ~m ~~e alto. com aspecto sóbrio,
Moo\uía, chefl8Jldo a Congregação Mariana, •ob a supervisão de ~q Luís, um frai!cês alto
e 1~ e do nosso diretOr, itn>io Leão Fhuniano, também francês,
de arboriacbãô é de grande simpatia entte ~ alunos.
··
·
"Vm lllOI3I nnm pensiOnato na rua São Pantaleão, de doÍia
Rcsiida Penha, que depois veio a ser uma das maiores afeiçOO•· da
mWha vida e. em casa. de quem. passariatll tantos jovens por ela
um at já naquele tempo teligioso, João

acolhidos e orientados.
O Marista marcaria nwito a minha vida e muito dO qúe
apmu!ieapt<ndiaaprender.
· ··
,·
A S• série para DÓS eta o status dos estudantes que iriam sáir
e. mais velhos, não tinham aproximação .com o clero baixo. MaS
me lembro ltDlÍIO bem do seu aspecto, do seu jeito de tratar, da'.Ua
exemplar posiUia, Seu imlão, Ibrnhim Mohana, er:l meu
nheho de turma. Acompanhei João M:Jbana ao longo de sua vida e
dele s6 me aproximei maís quando ele reveloo ao público a sua
vocação de es<:ritor. Piimeiro, o médico devotado às <:rianças, colocando o seu amo< a serviço delas. Depoís, sua vocação "'!igiosa
não se cooteve den1ro do sacetd6cio médico. Ei-lo padre Mahana,

comP•·

que passou a ser o evangel.izador e o escrilor.
Seu primeiro livro, O outro Caminho, foi uma revelação e
cansou um grande hnpacto. Esctevi. àquele tempo, um rodapé no
Imparcial, mostrando a importância do livro, a profundidade do
tema que o colocava ao lado de Claudel e outros escritores cal61iéos que ab<rdavam o problema da dúvida e da renúncia nússiooária. Depois, Mobana saiu para outros rolll3DCe$ e para os ensaios
doutrinários.
Era um sacetdote de 'vanguatda, inovador, não o engajamento politico nem politizando a fé, mas aquele que sabia lidar
com a vida,. com o cctidiano~ abor:dando temas dificies e delicados..
Sua obta, nesse domínio, é inigualável no ·Brasil. Ele passou a ser
o homem ouvido por milhões de leitores ajudados a viver melhor
pelos seus sábios conselhos, em que coloca sua fé cristã, a serviço
de mel!Jorar a angú•tia dos homens.
o sacetdote da familia e o padre qne sabe qne a maia: lição de Cristo foi a de "amai-vos UDS aosootros'_' e a "a paz e:;tejacootigo"•
~que se interligam, pois ninguêm pode ter paz se não ama aoo
outroo. A paz ÍilleiÍO< que 6 aijue!a que libetta, pois é a ausência de
pecado, o hclnem .<Xllll a consciência livie das angústias e das doí'lidas. Mahana desmil;tifica a doottiDação da velha """""PÇão de um
Deus vingado< e pronto aqneimar .S pessoas no fogo do infemo.

.e

Mobana xevela nos soos livros a verdadeiia face de Deus..
um.pai comp:oeusivo e sabedcr.de todas vicissitudes da alma huma-.
na, um Deus hom, urâ Deus da família e dos jovens. Um Deus pm.
ajldar o hclnem a oec feliz e não o hnplacável pUnido.-. Para ísso, ele
usa o instiumemo da.palavta, não do pregado< agamdo ao texto dos
Evangé!ioos, mas do Evangélico a~ dos homens.
Um grande escritor, dos maioces do nosso Mamnhão. Ele
completa a nossa bistcSria ~em que temos os maiCRS poetas
do Bla$il, romancisias.. ensaístas. críticos. historiadores e com Mobana, um grande escritoJ; cat6lico do pais, senão o máis lido, o
mais respeitado c o maíoc de rodos..
Pediram-me para escrever ;num caderno comemorativo ~
bre João Mohana. Como se diz popu!armeDte, 'juntaram a fome
com a vontade de CQmer''. Eu não. tive. tempo de comparecer. Mas
estava com uma dívida comigo mesmo e espêrei um domingo.
!"""dedicar este espaço a louvação de quantos aqui homenagearam o grande escritõr.
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Os santos são aqueles ~e têm vida santa e exemplar. Mobana ajldou muita gente a caJIÜDhar para a santicbde, ccmo o
aconselhador, o evangelizador humano e bom.· com um vida que é
um exemplo de santidade, na melhor acepção da palavra. Um es-.
crita santo e um santo Cscritor.

. . . --

0 SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) • COncedo a pOJavra
ao nobre Senador RoQei!o Requião.

.

·

.
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estabelecido para que possam funcionar. Mas elas não .JlO?erão
funciODar e annprir o seu dever,. se não CCIIlSeSUiimos estabelecer
esse calendário de funcionamento. É impos~vel.o funcionamento
caocomitante de duas, três ou, ~ vezes,. até. quatro comissões,
como tem ocorrido aqui no Senado Federal. ·
··

. O SR. ROBERTO REQUIÃO - C<lmo falta, Se~ Edison Lobão. a nós. Senadores o dom da ubiqüidade, é evidente que

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pronuncia o não podemos comparecer a comissões que se reúnem na mesma

segointe c:!iscu=. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. SI's e
S!S. Senadores, faço um apelo à Mesa Diretora do Senado Federal
no que diz respeito à Possibilidade de reuniões das Comissões Especialiudas.
.
A Mesa, atiavés de intenso tiabalho~ p;epatOU um telat6rio
.que norteia o sentido de algumas reformas administilllivas. Mas,
até agora, o que vemos de concreto é a prática supressão das ~

hora, com os mesmos membros.
No case da Comissão de Edncação, ressalto o fato de que
ela é de Edncação e Conrunicação e que o Plenário do Senado
aprovou requerimento para montar wça Comissão especial para
estudar a programação das televisões. E o esvaziamento do tnlbalho Oidinário da Comissão. Se a tendência é essa. se o desejo dos
Srs. Senadores é que a Comissão não funcione, vamos, de uma vez
~a serem realiza.das nas segundas e sextas-feiras. O quorum
por todas, extingui-la.
i)a sessão que tr.ulsca:Ie, neste moiDO!llo, no Senado Fedeml, não
A Lei de Di:retrizes e Bases do:anita na Comissão e em meia
~ suficiente para f~ fqncionar uma das Comissões Especiais
dúzia de reuniões sucessivas não houve quorum pata Sequer anada Casa. Mais do que isso: a-situação das Comissões que seguem o lisá-la, quanto mais para decidir sobre ela.
Regimento fntemo da Casa leva-nos a uma paralisação completa
do Senado da República.
O Sr. Ramez Tebet- Nobre Senador Robelto Requião, V.
. A eomissão de Infra-Estrutura. ptesidida pelo 8emdOr Edi- Ex- concede--me um aparte?
son Lobão, não logron, sequer, reunir-se até a data de hoje. E a
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Ouço V. Ex', nobre Sena·
Comissão· de Edncaçio, em vinte e uma coovocações,logiW dez dor Ramez Tebel.
reuniões produtivas.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Roberto Requião, agradeço
Apelo para que Mesa Diretora da Casa, de uma vez por to- a V. Ex' o fato de me conceder este aparte. Diante de seu pronundas, viabilize a reforma do Regimento fntemo e para que os Lide- ciamento, sinto-me no dever de prestar alguns esclarecimentos.
res dos Pa.ttidos remanejem as iodirnções para as Comissões. nota- Esta Casa, no meu hnmilde entendimento, tem tido o zelo de iXO"
damente para a Comi"'j!o de Ednnção Eequanto alguns Senado- curar aperfeiçoar os seus trabalhos, tendo em vista aquilo que tores lião podem ~ por sobreposiÇão de reuniões, couros dos n6s desejamos, que é a eficiência do Senado da República, o
não~ fazem por desinteresse.
.. •
: . ,' ..
cumprimento das atn"buições desta Casa Legislativa. Fui designaNão estoo disposto a presidir uma ComissãO que· não ~ do para fazer a proposta de alteração do Regimento e já realizei os
tetírie" e Dão tenho motivação para, como um mestre.-escola, fazer estudos pre!iminai'es. Devo dizer a V. Ex" e à Casa que vou dedisolicitações aós Parlamentares que cão ~ às reuniões. .car especial atenção aos dispositivos do ca(Ítulo do Regimento fnEssa questão da falia de reunião das ~ está a desmorali- tem<>qile IIatam das Comissões do Senado da Repíblica.
Todos entendemos que é ali<jlle se p:ocessa pmicamente o
zar o Senado da República. Na Comissão. de Educaçio avolumamse os processos, os Relatores não apresentam os· relatórioo os verdadeiro tiabalho do Senadp, contudo eu já comentei, há pouco,
membros não comparecem nas quintas-feiras, ãS 14h31imin. horá- cem o Senador Lúcio Alcilntara - que tem liabalhado e tem cobm- •
.do reahnente a COilCI:usão dessa. proposta- que pretendo fazer isso
riO praticamente impossível para reunião di qualquer cOmissão.
Está na ba:a de a M~ abandonar as mmiões especiais~ os com calma. estudando meticulosamente o assunto antes de submeter o, meu rela16rio à apreciação d:e. todos os Sis. Senadcres, para
relatórios contmtados, e tomar. de uma vez poi" todas, ~dênque' féai:mente ttmhamos um Regimento Interi:J.o cadi Vez mais
cias~ a fnn de que as Comissões :funciODem.• ·
·
aperfeiçoado e pOssamos Obter ' voho a repetir - a eticiSncia que
Darei a mim mesmo algum tempo. Qêpois desse pnzo·que todos desejamos. Quanto à eficiência, não sou tão radical quanio
ptetendo estabelecer hoje, remmciarei à Piesid&Jcia da Caiiissão, v. Ex•. Entendo que esta. Casa
sendo baStante eficiente. ~ao
recomenda.ndo ao Senado que deixe de lado a falsa e a hipôeriSia e vivi otitroS tempos do Senado da Repúblic., mas vejo que todos
·a· dissolva defmitivament.e.
·· ·
estamos r"lizando um trabalho muito grande aqui.. TalVez, eSsa
· O Sr.Edisou Lobão -Pei:m:ite-me V:~•umaparte? .
reforma do Regimênto, Senador Roberto Requião, vá àjudar? pór·o SR. ROBERTO REQUIÃO • Cootedo o aparte á V. Ex•; qué realmente há, iis vezes, sàbn:posição de reuniões de ~
. O Sr. )>disoll Lobão • ~ ~Oberto Requião, como es, ·e iSso pode estar gex:mdo - vainos assim dizer ·- dislaçio nos
nossós tiãbalhos. Mas acredito que vamos chegar a bom termo e
P!csidente de uma comissãOiéénica do Senlido, tenho também
pteaaJpações quanto a isso. nO gr.mde é miuha preocupação. 'que axnproiueio-me cOm.' V. Ex• a procurá-lo, assim que conCiuir-precheguei a conversar com os Presidentes das. demais comissões, en- liminarmeDte o estudo. para Iiceber de V. Ex• as sugestões' ii::tdístre os quais V. Ex·~ no sentido de fazennos um apel.Ô à M~ a f1m pensávtis para que lellhamos um Regimento Intemo à ~ das
de qu~ ~la estabeleça um calendário mais ~onal para o funciona- grandes responsabilidades do Senado da República.
Sr. José Samey. v.Eic'pemrite-meumaparte?
mento d:as comissões técnicaS. ~ preocupação é maior .ainda
quando sabemos todos que as comissões, muitas delas, têm hoje · · O SR. ROBERTO REQUIÃO · Concedo o apárte a V.
,·r ·
·
caciter terminativo no exame dos projetas que lhe são sU~~ 'Ex' com muito prazer, Senador José
O Sr. José Saruey - Senador Roberto Requião, eu; ccmo
Põi conseguinte, entendo, oomõ V. &•, quC as Comis~ preci.:
~ ftm.cionar. Elas foram conslinlídas para~. Elas teceberam a Presidente da Casa, acho que V. Es' está IIatando de um·assunto
in,cumbência de examinar profúndal:nente os projetas que lhe são qne preocupa todos nós. Ainda hoje, pela manhã. falei com o Presubmetidos e, por conseqüência, precisam ter o número regimeni.ol sidente da Comissão de Assuntos Sociais. Senador Bem Veri!S, a

·e:

vem.

eu

o

Samey. ·

'
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respeito disso, uma vez que a pauta dos nossps tJ;a.balbos, de ãcordo com o planejamento feito, encoiJ.tm-se em dia.. POiém, há oerio
afimilamento, vamós dizer assim, no tnbalho das comissões.
Ocorre, e o assunto é muito inais profundo, qoe o Regimento da.
Casa diz que cada Seuador s6 pode pertcDce< a duas cOmissões.
Então, para muitas comissões, cujo número de membros é elevado
- esse é um ponto para o qual~ a alellÇão do Relator da lll!Jiérla
-, os SeDadaes ainda não fomm nomeados pelos Lideres. Já ofi.ciei aos Líderes pedindo que cOnstituíssem a totalidade das comissões, o q1lc lÜDda Dlio =.Por auro lado; o Plenário tem .pro.
vado, e não há como a~ evitar que o • • inúmeras comissões especiais para tiatar de assuntos que poderiam ser disrutidos em outras comissões, mas que não são tarefas mdinárias constantes dos projetes que aqui tiamúain. Por ou1ro lado, esta Casa
tem cen:a de um quinto dos membros da Câmara dos Doj>l~. e
toda a matéria _apreciada pela Câmaia dos Doj>ltados vem ao Senado Federal. E necessário que façamos um esmdo IJllUs Jr<>liindo
do assumo e Jimi~<mqs o número de comissões especiais que teIlham de IIamilar na Casa, bém oomo o mlmero de SeiJadon,s que
COIIljlODham as divez= Comissões, de medo a possibilitar o funcionamento das Comissões, e não o que está occn:rendo. Segundo
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O SR. ROBERTO REQUIÃO' Concedo o aparte à nobre
Seuadora Marina Silva.
·

A Sr' Marina Silva • Seuador Roberto Requião, V. Ex'
está abordando um a5S\lilÍO que; como já disseram os que me antecedetam,'é de muita importância. V. Ex' tratoo de dois aspectos. o
primeiro diz respeito ao funcionamento desta Casa, que deve "'lia·
Dizar um horário para as comissões. para que não haja coincidência entre as várias comissões que estão analisando as mais diferentes matérias. Nesse sentido, é orgente que esse tipo de coincidências não ()C(Jl'['a mais, parque ptejudica bastante o fimcionamento
das comissões. Há momentos em que temos várias,retmiões, ·os
tiabalhos de Plenário e ainda as atividades - claro • dos parlameneares, que, muitas vezes, têm audiências. Oulroaspecto, que V.Ex'
abordou com muita propriedade, é a vontade do parlamentar de
participar? pois o que acontece nas casas legislativas - e eu experimetltei essas sin.utç5es em vários momentos, como Vereadora. Deputada Estadual e atualmente como Senadora - é que existem aJ.
f}lDS p:alamentares que se tiansf<Xlliam em verdadeiros escravos
do quorum. Para que a cOmissão funcione, bá sempre um grupo
p:esellle. No dia em que aquele grupo, por algum mdivo, faira;·vamos di2er, se o Senador Lúcio Alclntara, o Senador Nabor Júnior e a
~ os Líderes. há impossibilidade regimental e dificuldade Serradota Morina Silva faltam. apenas para citar algmJs nomes semde os Senadores comparecemn às reuniões e ao mesmo tempo se- I"" pteSentes nos tiabalhos das comissões, pa= que os culpa'dos
rem membros das diversas Comissões. V. Ex• está eXJXm:do um pela falta de quorum são esses Senadores, pois são set~~pte os
problema cuja soltzçio é realmente muito imponante para o fim- mesmos que estão coo.stantemente dando quorum. nas comissões.
ciollamento do Senado. Sem dúvida alguma, temos o tiabalho do Com os sempre ausentes, não bá problema. Por mais que queiraplenário. que é necessário e que estava totalmente obstruido, e te- ~ ser assiduos. temos também outros compromissos. outras alimos ·o traba.lbo das Comissões, que é extremamente importmte. '(_idades importantes. Quando da última mmião da Comissão de
Penso que as palavm de V. Ex' levantam aqui DO plenário assunto Edncação, esta Senador.~. tiDha que falar a =peito da chacina de
de que a Presidência vem liatando com. os Líderes e coril eis Presi- Rondônia e teve que optar entte ficar em plenário e ir l Comissão.
dentes de Cooússiio. Ainda hoje, como disse a V. Ex• pela manhã, Eu me seDii uma verdadeira esaava do quorum e culpada por não
faJbi eam o Senador Beni Veras a esse respeito. Comentei também ter o dom da ODÍj>.'CSença para poder estar ao mesmo tempo em
caíi:>. o Senador Ramez Tebet, boje pela manhã. sobre o assunto pleuário e na Comissão. Nobre Senador, é importante a oJxmla.
das Comissões, pedindo a S. Ex' que flZCSse uma proposição de gem que V. Ex' faz, tratando do funci""""""'to da Casa e do commgência, de modo a reduzir o número de membros das Corillssões promisso, da =ponsabilidade dos Srs. Senadores nas ~
e ao mésmo tempo de limitar o número de comissões a serem cria- Não é passive! que meia dúzia de par!ameDtan:s seja xespousável
·.
das dentro do Senadç>, 'poeque· evidentemente os Sts. Senadores pelo funcionamento desta C.S.., ·
O SR. ROBERTO REQUIÃO ·A Senadora Marina Silva,
. ilã6 teriio' condições, de maneiia alguma, de ex=orem essas funçõeS. Além disso, lembra-me o Seilaqor Bernardo Cabr.l.l'da prefe- apropriadamente, inverteu meu apelo às lidesanças partidárias. Al- rência que eStá tendo a convoCação de ministros e de outras,autori- f}lDS seuadores membros titulares da Comissão ele Educ;>çio não
dades do Govemo, o "'e também tem atropelac!Q bastante o traba- ~ram sequer a u~ das :reuniões,. desde o inicio desta :te.
lho das-comissões Muito obrigado.
·
gislatura, o que, sobrepondo-se a todos os obstáculos temporais,
significa um absoluto e campleto desint«eSse pela matma. Talvez
O SR. ROBERTO REQUIÃO.- Q.q;minM l!Q•Senado é por parte desses Senadotes exista· interesse por ootms matérias.
esse, Senador José Samey. A redUção dO número de membros das Mas o apropriado seria que procurassem seus líderes solicitando
·
comissões e o remanejamento dos horários são fundamentais. Se a sua substituição, sua participação em outras comissõe<.
O Sr. Lúcio Ak:iintara. V. Ex' me penniteum apute,noComissão de Educação tivesse se reunk:Jo iegulaimente; pn?Vavel- .
. mente o Senado"não estaria Com. a' pauta em dia, porcitie a Comis-- bre Senador Roberto Requiio?
são de Educação se reúne regimentalmente às quinta-feiras, às
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Pois não, nobre Senador
14b30min."Poxtanto, ou funciona·o Plenário do Senado ou funciO- Lúcio Alcântara.
.
..
. .
. .
na. a Com:i$sãO de Educação. Parece-me que escolbetam esse horáO Sr. Lúcio Alcintara- Seuador Roberto Requião, gostario para que ela-não funcionasse nunca. Isso já vem· àcontecendo 14 apenas de fazer um breve intezvenção para insis!Ír DO meu ape'bá algum tempo. Na legislalllr.!. passada, o Senador Valmir Cam- lo no sentido de que se acelere a. tramitação e votação da reforma
pelo teve grande dificuldade em fazer a Comissão funcionar. Te- do Regimento. C!eguei ao Senado sendo um a:ftico desta Casa.
mos que, xapidamente; efemar várias altenções. Estamos falando Em IllÍDhlH:ampail coloque~ em muitos momentos, miuha'disem mudanças, m.as as emendas constitucionais que disciplinam, de CO<dincia, minha insatisfação e minha cz!tiea ao modo de funcio.
uma vez Por· todas, aS medidas pmvis6rias dormitam nas comissõ- ruunento do Senado Fedeial. Chegando aqui, para ser coerente
es, ·enquanto clama; uma· celeridade extr.lordiz>ári.> às emend.>s cem a preocupação demonstiada dur.mtç a campanha, busquei não
constitucionais ·propostas pelo Govemo, às quais, seguramente,· s6 cumprir rigorosamente can meus dev~ com~ obriganão têiD. a urgência pretendida e entendida pelo Senado da Repú- ções. mas dar minha contribuição, por mais singela·que fe>ss<. oo
.. . .
.'
.
.
blica. .
sentido de a1terannos certos hábitos, certos comportamentos que,
A Sr" Marina Silva:- Concede-me V. Ex• um aparte?
ele alguma maneira, contribuíram para desligo= o Seuado perame
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a
plblica. E uma ~ co~ que eu achava que ~a
ser modilkada em o próprio fu!lcionamelll'o' do Senado, seu ~lema de funcionamento. Então, fizemos a proposta de uma eomissão
para ~tudar ~ Regimento. O Plenário a ~· a Comissão foi
coostitu!da e já está com seus tnlbalhos muito avaxçados. .Um dos
itens que incluílllDS no nosso IO!at6rio diz que sem desligado da
Crrnissão oSelladorque tiver !lês faltas consecutivas na Crrnissão
0 SR- ROBE~T~ ~Q~O - ~eJla!lo<, a Canissão de
Educação, com esse cntério, uao ex1Ste IIWS. ·
.
O Sr. Lúdo Alcân~ · Pois que~
Mas que cada
um ~ sua ~~- Nos prone~ .dias. de Senado,
fiZ ver aqui a necesSidade nnpenosa de se valmzar o trabalho da
Comissão. O Plenário é 1DllÍIO interessante, necessário, iiDpo:rtante,
nossos tlllbalhos }mto aos órgãos G_ovemo F~ lutando pelos ~ssos Es~ ~ é nas Comissões onde justamellte.se dá a
decisão de manellll 1DlUS de~ baseada em eS1Udos D1ll15 aprofundados, sobre essas matérias. Portanto. quero secundar o apelo
de V . .Exa nesse sentk!o ... ~m deixar de reconhecer 9 esfOIÇO da
Mesa para dar maior oeleridade aos tlllbalhos do Senado ., dizendo que é preciso enfrentannos essa siloação. O Senador Ramez
Tebet diz que vai estudar com vagar essas propostas, mas creio
que é necessário acele= a tlllmilação ·dessas alterações do Regimento.. que o Plenário decida soberanamente sobre e[a,_ para que
tenbamos .um instrumento mais a tua! de tlllbalho, que permita ao
Senado responder às inqw·eta'""·s
dese. da sociedad
fi
~'aos
JOS
e, a nn
de que possamos deliberar sobre wmerosos projetos que estão nas
Comissões, alguns deles represados há anOSPresidente José
Samey faloo scbre o Senador Beni Veras. O Senador Beni Veras
nem queria aceitar a PiesidBncia da Comissão de Assunlos Sociais, potque na legislatura passadas. Es' a ptesidhl e sabe das dif1Cll!dades para cooseguir reuni-la. É preciso que cada Senador se
canpenelre dessa responsabilidade de estar presente de participar
detraballaredarosw votoemrelaçãoàsmatédascpe,.;alidecidas. '
O SR- ROBERTO REQUIÃO • Senador Lúcio Alcân!am,
mais do que uni estude criterioso, mais de que )m, ~caminho, procisamos de umasohlção mpda. Devagar se chega. mas se chega ta!de.
AJJ medidas eslio a!, já foram observadas nesta sessão do
Senado: diminuição do número de Senadores, peoaliz•ção por três
faltas consecutivas e liDldança do caleodário. Para isso basta que a
Mesa, que oeotr.lliza esse tipo'lle tlllbàlho, assuma a tarefa de reorgaoizar o calendário e proponha um projeto de resolução otgani7ador das comissões ao Plenário. .
. · . ..
.
·
· O Sr. Nabor Júoior - .Y. Ex' me concede uin aparto, SenadorRobertoRequião?
·
·..•.
. ·
·
•
O SR-ROBERTOREQUIÃO -TemV,Ex'oaj>arte. ·
9; Sr. Nabor Júnior - Dustre seDadO.; Í!.oberÍo R~o. 0
tema objetO doJXODUD.ciamento.de V.Ex•mcrece a.ateD.ção de tOdos n6s. Já tive oportunidade de ofereoer sugestões, inclusive· à
1-desa do.Senado Fedem!, para dis!:iPlinar o funcionomOnto di ms. !'einl. positiva ~ efetiva das ccmiSsões tknlca8. Enteodo qU.,: uma
das :Qledidas que se poderia tomar pam que as comissões. fimcio..

.ru&a:

'"?

o

Il8Ssem com maior eficiência seria estabelecer uma semaria por

mês peaa o funciooamento das c:onaissões; quer dizer, poderia: ba~er ~ no plenário~ mas não haveria vota~s.. Seria de.stinada
uma· semana por m& para que 'as comissões. tivessem as suas div~ :mmiões e preparassem a·
~ eneamitibar ao Senado na. semana seguiDt~ a fim de. que se deliberasse sobre a mesma.
Ootlll medida também in~ve! é a ~ção do m1mero de
membros_ das Comissões.. Há Comissões que contam com quaSe 30
·membros. oo seja, quase a metade do mlmetp de SOnadotes. Os
membros da Comissão Diretora Dã~ podem pertencer às Comissõ-

#téria.

es Técnicas e. com isso~- :reduz-se considera.v.elmente o númerO de

Seuadores que podem participar das Comissões. Om, se há Comis.que .couta ~m quase 30 membros e .., ~ .S..iadoreS p(:rten.cem a·duas ColillSsões, sendo suplenres de mais outcts duaS, difi.
cillnente os mesmos terão tempo disponível j.ua participarem de
todas as reuniões. Sugiro que se adàe o critério da CSmara dos
·Depilados, onde cada Deputado pode ser titular de uma ComisSão
e suplente de oot1a- Reduzir o mlmero dos memlros das Comissões, de. modo que cada Senador s6 possa ~ como titular a
11Q Çnmissão e como suplente~ aura. pemri.tindo que essas Comis~ funciooem regulailll01lte. A ootm sugestão. n:pito. 6 a de
se dastlllar uma S<:l113lll' mensalmente ao fu!lcionameDlo. Íll!egral
de todas as ComissõeS- Duninte esse perlodo nio haveria ma!étia
para ser deh'berada pelo Plenário.· .
·
SR- ROBERTO REQUJiO. Semda Nalxr J>hiia, se doran1e uma semaoa pa: m& as Crrnissões funciooassem poJa manhã e
pela talde, o JrOb!ema seria resolvido. Mas se as Omissões !imciooassemsanentedoranlemeioexpedjente,o--'-'-• •
·
Mdo.

são

o

·~mo sena~

Há delibemçio doS~ Fedem! m ~de sup:m111" a proseoça_ ~na sexta-feim e na segunda-fe~ IeStando apenas

00:

tlêsdiasúteis~~J?""'adeh~dematécias.Faio,haven
'"?apenas "":' ~úteis..= Crrn•ssoes pmn,..,..,. e algomas Comissões provisóóas. há cMaddade pam se <rganizar a pauta dos traba~os. :=-<Per fama. o funcionarnerto iDegial de k>des as Comis-

uma semana pa: mês, bem cano um novo calendário e a
,
de--~ das C
'ssões • - - . .

soes

diminu"- do
1ÇIO

11U1ll<ID

"":"""~

Jllll'

""' ,....,--

que podem levar ao bom funcio~nto dos trabalhos.
.
Não podemos_esperar por mms _tempo.Jã se~ quase

~o meses ~ le~ Da maneu:a com.o as coiSaS estão fimnao cabe 1Dl11S demam na busca de n~ solução. Eu estoo f=ndo um ape~ .l Mesa para que tome alidmnça desse pro-

Cl01lallldo.

cesso e resolva defmitiVamente esse problema.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho. Fazendo soar a campainha) • O tempo'tle V. !la' está esgotado, Senadcr.
~
ROBERTO ~~O • Sr. ~ Lúdio Coelho. ~ mtençao, quaodo me .JI1SC1'0V1 ~ sessao, ~ ~ ~
~~ sobre um projeto que .tramlta na ~ de
~1Ç30, ~ça e Cidadania e ~e se refere à ~·de da modifica·
~legislativa
à defini~ legal de come militar e a com~
~ pam o respectiVO processo e jll~ à luz cJ;.~ dos di- •
re~ Jru;nan"" : ~ modemas anentaçees da política-~ Em
funçãO disso. solicilei um parecer ao advqgado René Ade! Dotti, Professo<de Direito Penal da UniveiSidadeFederaldcl'a1311á.
Eu preteocfia ~'--sobre esse ~~=. mas, tendo - - ~"~
~-~·
rado o meu tempo na discos são do assunto das Comissões, solicito
a V. Ex' que, na fcnna do Regimento, dê esse texto por lido e o
faça poblicar nos Anais do Seuadc Fed=IL
.O Sr~Epitaclo Cafeteira· Pemüte-me V. Ex• um aparte?
O SR- ROBERTO REQUIÃO - Se a Mesa assim o pennitir, com todo o prazer.
O Sr. Epitaclo Cafetdra - Serei breve, Senador. Estoo absolutamente conveocido de qu~ tanto faz dar uma ou duas semanas~ meio m& ou mês inteiro para o funcionamento das Comissõ... a silllaÇão continuará diiiCiL Se, de acado can a lei da riSica,
dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo~
aqui. no Senado, um Seoador nio pode ocopar doas Comissões ao
mesmo tempo. Isso não 6 possível. nem que se dê uma. semana inteira para os trabalhos nas Comissões. Essa é a realidade. Devemos compreeoder que nio podemos aban:ar todas as Comissões.
Se cada Senador participar de uma Cotnissio como titular e de outra. como soplente, teremos condições de fazer funcionar todas as
Comissões. Se chegarmos a esse bom senso, ValllDS resolver o pro-

5R:

a:run·

<JU!""'

blema. mas enquanto houver esse desejo de participar de todas as
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Comissões- como somos obrigados a fazer por força do Regimento ~y tanto faz uma semana, duas ou um mês inteiro, porque certamente, nas combinações e .manjos, nunca teremos as Comissões

cam número suficiente de tilnlares para funcionar. Quero me congratular com V. Ex', que IIala de um assunto da mais alta .importância. O que não podemos aceitar é que se realizem sessões e, de.pois. saiam colhendo assinaturas~ completar o quorum.
O SR. ROBERTO REQÚIÃO - Com esse aparte do Senador Epitacio Cafeteira. devolvo a palavxa à Mesa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RO·
BERTO REQUIÃO EM SEU DISCURSO.
.

CONSULTA E PARECER

"Att. go --..- - - - - - - - -..- - - - - JI- ·---·-..- -..- - - - - - - - -..-··--·
c) pçi: milililr em serviço ou atuando em razão da
função. em comissão de natureza. militar. Oli em fonnallml, ainda que fom do lugar sujeito à administraçW militar COlllrn milililr da reserva, ou tefom>ado, ou assetue-

Jhado, oo civil,

f) revogada.
3 O :aamo pWamcntlr fci o R~ du cm.cada de: plcnirio apa
ao Projeto Ori&izui

r.il"

1. O ilustre Senador da Replblica. Roberto Requião. fO!Dlllla
Parigr.úo único - Os crimes de que t:tata este artigo,· quancoosu1ta e solicita parecer a respeilo de pn:>jetos em tram•ação oo Se- do dolosos conl!a a vida, I cometidos contra civil. setão da campe-

nado Fecletal ttataodo da definição de crime militar e da COOipl'téncia tência da jlstiça comum."
jllisdicimal paraoresp::ctiV'o processo e julgamento.
·
A:1t. Z' O art. 82 do Decreto-Lei n' !.002. de 21 de rutubro
-Homa-me, sobEJ,modo. a solicimção por dois aspectos fun- de 1969, QSdigo de Processo Penal Militar, passa a vigonr com as
damentais: a notável relevância política e jwfdi<:a do ieroa e a sua seguintes aiteiações:
grande densidade humam.
Por ootro lado. as !""OPOStas legislativas e a sua análise es"An. 82 .. o foro milililr é espeoial. .. exceto nos
tão envolvendo per1ameDtares da maior envergadum na história
crimes dolows contl:a a vida praticados contra civil. a
das última décadas em nosso Pais. justamente na pexsevennte e
ele estão sujeitos, em tempo de paz;
intimc:nta. luta em favor dos direitos hUUlallOS: Robctto F~.
1
Hélio Bicudo e o pt6prio Roheito Requiio •
§ Z' .. No caso de crime doloso contia a vida pta2. A Coosulta está iDstrulda com cópias reprogr.lftcaS:
ticado contra civil. as conclusões do inquérito policial
a) do Projeto de Lei n' 102, de 1993. da Câmaia dos Depumilitar serão encamiDhadas ijlstiça comnm.''
tados z, domvante referido como Projeto Original;
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
b) do PIII;10Cel" n• 284, de 2S de agosto de 1993, emitido pelo
O primeiro substitutivo
Senador Cid Sab6ia de Carvalho;
c) das emendas oferecidas ao aludido Projeto original;
Substitutivo ao Proje)<>de Lein'!OZ.de 1993
Defme COIDP crimes Dão-militares os cometidos por poli1 -É notério o itincriào desQ htmcm públiccã em de!tP da& lii:adades
pfibliCIS. dca cllicifOS e .;t. ~- iDCivichuis. Cano limples ll:fci6cia. pode-se ciais miJita1<s no exen:icio de atividade de segmança po'blica. fora
indbr a~ de Roberto~ cano Dq:lat.ao do Mcmmczm Demoa:itico Bra- de setViço ou de comprimento de missão e dá ootras providências.
:silc:im. Da Ccl:nialo Miar. acbtc a Alistia, pn:sicida pelo ScDP:r Tcota!io Valda;. e
o CQngresso Nacionalde=ta:
a ampa:nha de RobertoRcquilo. corm GaYen.d«doF'atmk, corRa o Prqjeto Am.Art. .1° Não são càmes militãres aqueles cometidos por, poal Neto, que ~a instituir apensdcmcxtecm tcq~odepaz(qoilo 199l),e de
:saio Bicado.. em sua hist6ric::a luta oortr:a o csqllii:.No da morto:; em plm. c:itadunl liciais militares 00 CXll11la eles, <jW1I1do:
militx do& .me& 70.
.
I~ no exerácio de atividade de segurança pública. oootm civil; 2 - Súmula. Altera dispasitivca &::. D=aeta-I..eis rh.l.OOl e l..Q02. de 21
JI.. fora de serviço 011 de cumprimen1<> de missão.
·
de outu'l:lo de: 1969, C6digos Penal Milltx c de: Prc:cc:ao Pcml Militar,~"·
A:1t. 2' Compete à justiça COillllDl ~ e julgar os cri.
mc:ntc. O projeto tc\'C illiciativana Cotrisslo Padatllcatar de ll}:l.uérltoquc invc:ctigou.
mes definidos nesta lei..
·
o cxtc:mínio decri.nçu. c adolc:so:nlesedaquà fci ~!.una Deputada Rita Camlll::a.
A:1t. 3' Compete à Justiça Militar processar e julgar os polid) do substitutivo aprese!l!ado pelo Senador Rohetto Freire, ciais militares nos crimes definidos em lei.
·
dolavante referido como Primeiro Substitutivo;
ArL 4° &ta lei entm em vigor na data da sua publicação.
·
e)do substjtutivoapxeseruadopeloDepotado Hélio Bicudo, aplicando-se, desde logo, sem prejuíw dos aros tealizados anteem maio do cou:enté ano, dotavante referido como segunc..'' substi~ rionnente à sua vigência.
· ,'
ru.tivo.
-Ali 5° Revogam-se as disposições em contrário.·
3. Os menciooados di.s<gul di legge, estão redigidos nos seSalada ComisSão,

§1"--------------

guintes teDllOS:

Presidente
Relato<

amam

Projeto de Lei da
n' 102, de 1993.
(N"2.801192. na Casa de erigem)
(De iniciativa da CP! que investiga o extennlnio de crianças
e adolescentes)
·
·
Alteta dispositivos dos Deaetos-Leis n"S !.001 e !.002, de
21 de outubro de 1969, Códigos Peeal Militar e de Processo Penal
:Militar, respectivamente.
O Congresso NaciODal decreta:
A:1t. 1" O art. 9" do Decreto-Lei n' 1.001, de 21 de outubro
de 1969. C6cligo Penal Militar, passa a vigorar com as· seguintes
altetações:

O Segubdo Subslilutivo
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmaran' 102. de 1993
Dispõe sobre a clescalacterização do crime militar, nas hipóteses que mmeiona, defme a compeléucia da Justiça Militar local
e dá outras providências. .
·
O Congresso Nacional dec:retà: ·
.
.
A:1t. I' N'ao CODS1Ítllem crimes militares aquelas infr.1fiies
penais. ainda que cometidas por policiais militares ou por bombei-

ros militai'e$, nas condições previstas no art. 9'1 do ~Le~ n°
1.001, de 21 de oo!Ubro de 1969, Código Penal Militar. e que venham a ser praticadas:
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ci;u_

I - contra
~ que o age* esteja no exercicio de
atividade de policiamento;
.
.
II- em atividade que não guatde relação C<llll o serviço po-

licial militar cu com o annpriiMDto de missão de igual natureza.
Art. 'Z' Compete i Justiça CODDJD1 do EstadO-membro ou do
pistrito Fedenll processar e julgar os crimeS que, nos tennos do
a.rt. 1o desta lei. não sejam considetados ilicitos peoais de natureza
militar, =salvada a competência C<lliStitucional da Justiça da
União e do Tribunal do Júri.
Art. 3' Compete à Justiça Mililar processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares, nos crimes militares deflni.dos nesta lei.
·
.
.
§ 1• Sujeita-se à competêDcia da Justiça comum. civil que
haja praticado infração penaL COilSIDilada ru tentada, contnl policial militar ou bombeiro mililar, ainda que estes estejam em serviw.
§ 'Z' A Justiça Mililar dos Estados-membros ou do Distrito
Fedem! não dispõem de compet&lcia para processar e julgar civil,
mesmo tratando-se ~ ~ção penal, que possa ser qualificada,
nos termos do art. 9" do Decreto-Lei n' uxn. de 21 de rutubro de
1969, Código Penal Mililar. como ilícito de natureza militar cometido contra a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar ou os
seu's IeSpeCtivos integrnntes.
· Art. 4° Esta lei entm em vigcx na data de sua publicação
Art. 5° Revogam-se as disposições em CODtrário.
Brasília. de maio de 1995.

4. Indaga-me o ilustre Consulente sobre a necessidade da
modificação legislativa quanto à defmição legal de erime militar e
à eotupelência para o IeSpeCtivo processo e julgaruento, à luz da
proteção dos direitos humanos e das modemas orientações de Política Criminal
Passo a xesponder.

Crimes Comuos e Crimes de Responsabi6dade
5. As Coostituições fedem! e estadual adotam a classificação genérica dos delitos em dois grandes grupos: crimes comuns
e crimes de responsabilidade.
Tal divisão se destina afixar as "'gns de competência juris-

dicionaL
O SUpremo Tribena! Federnl ~ várias OpOl1Iliiidades tem
salientado. a propósito e com referência aos ilícitos eleitorais que
''na técnica constitucional. a expressão crime q:mum. ditado em
oposição a critue de responsabilidade (art. 32. § 2') compteende,
1 4
eiJtre outros. os crimes eleitorais' •
A Procuradoria Regional ~ito!a! n9 Panmá. nos autOS da
Ação Penal Eleitornl n• 16.464. classe 4", menciona precedente do
Trihmal&lperiorEleitornl, de !Ode ab<ilde 1990, do seguinte teor.

"Crime eleitoraL Considera-se crime comum. Ju.
risprudência reiterada do STF. Crime eleitoral ~
por Govemador de EStàdo. Julgatuento perante o Superior J"n"bunal de Justiçã. CF~ art. 105, I "a11 (DJU~ de 22
. de maio de 1990, pág. 449!)."
6. São, portanto, crimes CO!IIDilS IOdos aqueles que não forem classifiCados como crimes de responsabilidade. E esta repartição é acolhida )"'la.Coostimição Fedenll de 1988 (art. 85), e os segnintes diplomas especiais: Lei n• 1.079, de 10 de abril de 1950
(''Derme os crimes de responsabilidade e regula o ~tivo IXO4-DJU, 6-8-1976.1 9 p.(Grifos meus).
S - A respeito de UI: et~tcndi.m:tto. já comagDdo, ver, c:ntze outrai, Fernando
da Costa Tourinho Filho. Priticadepn:c:cao penal, ed s.aiva. SP. 1992. p. S'11S3.
6- Assim dispunha o at. SO daqgde AI: "' § 1• do art. 108 da Comtituiç:io
pa=.a vigorar cem a seguinte rcdaçi:x: § t• Esse: foroespeci:ll podcri estender-se ao15

cesSo do julgamento"); Decreto-Lei n° 201. de 27 de fevereiro de
1967 (dispõe sobre ã responsabilidade dos P"'feitos e veread<ms)
e Lei n'7.106, de 28 de junho de 1983 C'Defme os critues deres-

poosabilidade do Governador do Distrito Fedem!. dos governado. res dos Teriitórios Federais e de seus respectivos Seaetários e dá

outtas jrovi<l!!ncias"). '
~
~
7. Em face de tal critério, pode-se também afirmar que os
chamadcs delitos militares são também crimes COIIDD!S. embotá
submetidos à jnisdição e~ Esta COO!pi<Ollde !ris tipos: a militar, a cleitoml e a tntbalbista.5 · .
.. · Tal critério, especificamente quanto à compet&lcia da Justiça Militar~ do advento do Ato Instituciooal Ji' 2. de Zl de ruhlbro de 1965, • foi adolado em pm:edeote do Supremo Tnbmal fede.
Ia!. no jllgamento do HC n' 42.108. de l'emomb'Oo, em fava: de Miguel Ames de Alencar. POl' unanimidade de votos, a Corte decidiu
que o GovemadoF<lo Estado é julgado 110 fero pivativo. ncs tmnos
de Coostituição, da Lei n• !.079, de !O de abril de 1950 e do C6digo
de Processo PenaL E, enfaticameme, al:enluru:

''NãO há que distinguir entl.'e crime comum e crime militar para defmir a competência~ rarione ~rsone e
não ratione makriae, quando se trata de julgamento de
tibllares que têm direito a foro especial em decoiiôncia
da eminência da função que desempenham. A exP"'ssão
crime corimm é usada na Constituição em contmposição
a critue de respoosabilidade".7
No HC n• 41.296. do Distrito Federal, impetrulo em favor
de Mauro Borges Teixeira, a Corte Suprema reartm1 01J o princípio
da pmrogativa de foro em razio da função e declarou a competência da Assembléia Legislativa para o p:ocesso e julgaruento do
Govemador do Estado por crime de respoosabilidade.
A Definição de Crime Militar
8. A Constlluição de 1988, deixou pam a lei ordinária a defmição 6v.. de critue militar, bem como a organização, o funcio.
namenio e a eotupetência da Justiça Militar.
Não procedeu bem o"constituinte quanto ~ j:rimeira parte. o
Código Peoa! Militar (Decre\o-Lei n• 1.004. de 21-10-1969), a!Ia·
vés do qual se define o critue mi6tar em tempo de paz (art. 9") foi _
decretado pela Junta Militar que passcu a govemar o País com a
ediçãodeAtolnstituciona!n' 12, de3! de agosto de 1969.. A Exposição de Motivos ao projeto de lei que se iria converter no Código Penal Militar. a propósito. declal2: ''() conceito de critue mi6lar
COil!Ímlru ex vi legis, segundo o modelo do Código vigente, cem
os aperl'eiçoamentos resultantes de drutrinas mais modernas c da
consttução jurisprudeJJ:Cial de :oossas côrtes de Justiça :Militat 1• 10
Mas o diploma penal anterior. cu seja o Decreto-Lei n,
6:2:27, de 24 de janeiro de 1944. era também fruto da ditadura posto que baixado na fonna do art. 180 da Constituição de !O de novembro de 1937, enquanto o Congresso Nacicnal fora posto ~
rece=. E quanto à "construção jurisprudencial", forçoso é l<COnhecer que em tempos de cereeamento das h"bexdades púb6cas,
dos direitos e das garunias individuais, não há possibilidade iDstitucional pa13. que os juízes e os tribunais possam modelar suas Clecisões à luz de uma jurisprudência progressiva e que possa intro-

duzir as conquistas humanas e científicas que são cazacterlsticas
dos Estados Democráticos de Oimito.
civis. nos casos apn:ssoa em lei para ~ de eimes coma a scpmmç:a oraci.oDil
ou • instituíç&s mlitarcto•. § 1• Canpetem 1 Justiça :Militar. na forma da I~
~. o pmo=aso e ju:lpmc:cto dos crimes previstos na Lei n• 1.802. de S de janeiro de 1963. § 'r(-.). § ~ Corr:pcte cxizj.~l:tl: 110 Supremo TLi.buDal Militlr
processz" e julgar os GovcrtDdc:rcs de Est.do e seus. scaetirkc, noa crime:& Iefcridoc
Do § 1•. e .:s Conselhos de Justiça nos demais CQOI....
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9. E~~ que não seria científica e nmito menos tecnica"""l!e adequada a proposta de incluir, Dll Coostimição, IOdos os
elementos necessários pãra a defurição de crime militar. assim
COOlo, detalbadamellle. se contém no art. 9" do Cóctigo Penal Militar. Mas é imperntivo que a Coastituição estabeleça parâmelros, oo
sejam, regras mínimas de garantia.
Tomo a hõerdade de sugerir os textos adiante:
''Art. 124. À Justiça Militar compete prcx:essar e
julgar os crimes cometidos contra as institniçõcs militares. defmidos em lei.
·

§ t• Os crimes dolosos contra a vida, a integridade corpotal ou a saúde. pr.l!icados por militar contra civil seriiQ processados e julgados pela justiça oonmm, independentememe da nature7Jl.. do local e demais cin;unstâncias da função on serviço <>leteido pelo agente. ·
§ 2• O foro militar poderá estender-se aos dvis,
nos casos ex.prêssos em lei, para a repressão dos crimes
contras as instituiçl;e$ militares.
·
§ 3° A lei disporá sobre a organinçãn, o funcioIW:D.ento e a competência. da Justiça Militar."

"Art. 125-------·
§ 4• Canpete à Justiça Militar estadual processar
e jllgar os policiais militares e bombeiros militares, nos
crimes praticados contra as instituições militares definidos em lei, cabendo ao tribunal canpetente decidir sobre a perda do ponto e da pateme dos ofi<;iais e da gtaduação das praças. u

10. O COOlplexO de bens jurfdicos definidos em lei cano
instimições militares, deve ronstitllir um roteiro de seguxança para
que a illcriminação de oondnta cem a chancela de crime militar
seja efetivada em atenção a critério de maior segurança individuaL
E tal critério é,.ne<essarimnenl o do bemjnfdico.
O pdnápio do bem jmídiro, refletido por divmas niunas
~(art.S•,<OpUt,6•,t4,

144, 179es.)deveinlegmrtodo

o si<tema peml modemo afeiçoado às exigêi>cias de um Estado DeIllOC!itioo de Direito, e compor o vasto Itpettório de faros ilícitDs.
Não é admisslvel a incriminação de CCIIlCUtas humanas que Dão causem perigo oo dano aos bens éapóttOs e ii.coq>6teos iDezent.es aos
indivíduos e à sociedade Cano salieáa Juarez Tavares, 00511Jma-se
afirmar que O come de todo O Diiejto PeoaJ CllC<lll!IÍl-se :õtuado DO Íl>
juSio, isto é, no tipo de antijuridicidade. ''Com efeito é a partir da t>pificação das condutas que se toma possível a inrervenção estataL 11 "
O nosso sistema positivo está acomdO no modelo de crime
como ofensa a bens juódioos. Tal oriemação se põe aos Jilodelos
Dão liberais. como os que são pr6prioo do "mcn.llstico ~ito pe-nal da vontade ou da alitude infeóor, ou do autoritário direito penal baseado na infidelidade do Estado ou à CQTTDmidade, ou do
vago e leiiOÓStico direito pen.o.I ~ peooDlllidade perigosa".12
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SUDlO autoriza o seu tratamento nozmativo em nível CODStituci~
assim como fez a Carta Polític:!- de 1946, prevendo expressamente
a clãusula de exceção. Com efeito, estabelecia o art. 108:

"À Justiça Militar <Xllllpete processar e jllgar, nos
crimes militares defmidos em lei, os m.ilitares e as pes-

soas que lhes são assemelhadas.
§ t• Esse foro especial podeci estender-se aos civis, nos casos expressos em lei, paxa a rep-essão de crimes contra. a segurança externa do PaíS ou as instituições militares.
§ 2• A lei regulaiá a aplicação das penas ~ Jtgislação militar em tempo de gueaa."
·
12. Obviamente não seria mais possivel imilar esse modelo
em face da oompetência deferida à Justiça Federal, em regm, para
processar e jllgaros crimes políticos (CF art. 109, IV), que abtangem as hipóteses de delitos coolm a segmança naciooa1 e a ordem
politica e social, puniveis pela Lei n"-7 .170, de 14 de dezembro de
1983. Sob outro aspecto, também não há que se falar mais na figura ambígua do assemelhado em face do l1>gime juúdieo únioo, estabelecido p;ua os funcionários públicos Civis da União, pela Lei
n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990."
13. A fun de compatibilizar o presente tema, relativo à
COOlpCténcia juósdiciooal em IDatiria do maior Ieievo, apreaentamos a sugestão de se incluir ao art. 124, o parágrafo segundo conforme a redação ali consignada.
Como é au:ial, o assunto não pode ser relegado à legislação
iDfra-<:oosti:tucionaL máxime quando a própria lei fnNh!Dv:ntal estábelece critéóo para a defmição dos crimes federais, levando em
ooesi<leraçio o bem jmídico ofendido (art. 109, IV). E quando se
trata de bem jmídioos como a vida e a integridade ""'J'J<'<i, sacrifiCados em ciromstâncias !Iágicas e profundamente xepmváveis
como se verificou ttmv& da CPI que investigcu o exteimínio de
crianç<1s e de adolesceotes, é absolutamente neoessáóo que a
Constituição estabeleça as regras minímas de proteção dos civis
não apenas quamo i. defmíção do chamado crime militar, mas,
também, n:lat.ivamente à éómpelêoCia juósdiciatal pora o processoe jllgammto Tmta-se, anle$demaisnada, de viabilizar a dignidade da pessoo hmnma e p:o!IIOVCl' o bem de todos, a salvo de po:«:onceitm, e quaiscper fCJDDaS de discriminação Tais exigêa::ias COilStituem ~mdarnento e objetivo ~República (CF-. t•, m e3", IV).
Observa~ sumárias ao

projeto original

14. Uma análise mais aprofundada dos leXIOs ora examinados
está p<ej:Idicada cJlme de conclusão de que O assunto tem o indis<:utível televo ccostituciooal e que o CODCeito legal de aime militar e a
definição da competêllcia jmisdici<ml, mavés da lei oolinãria, devem se submeter a limites !'évioo de segurança individual e ooletiva.
Sob outro ilngulo, de Dllda adisDiaÓa a elabozação de cláUsulas salva16rias em favor de contingentes da população civil que
A Exteusíio do Foro Militar aos Civis
sofrem as notórias vioUncias de grupos militares, se o ponto de
'
jOOIIida fo< a legislação autoritária, compttmetida políli<:a e institucio11. Constitui uma das exceções ao principio genii da jlstiça .
comum. a sujeição dos civis ao foro militar.;,.. impa:tância do as- nalmente em suas vicexas. como OOCJIIe cem a tortuosa e iDsegm:a. dofmição de crime militar segundo o art. 9" do códiso ca=se.
15. No entanto, ligeiras obselvações.podem ser feitas.
7 AJ;. utL de 19-4-1965, sesdo plenkia, rei. Mirr.. Evandto Li~ em RTJ
3321614es.
15.1. Revogação da alines f do inc.II, do art. 9"

8 Ac. un. de 23-11-1964., lôiOSSict pkciri.a. rd. ::Min. Gci!ÇIIlvcs de Oli;veira.
emR'Il331590es.
9 Miristro da MaiOOa de G~~CtiS, Augusto Hamann R.demaier GN~
'Mi !listro do Exétcito, Aurélio de L)T& Tawn:s c Ministro da Aaoniutica, Mircio de
Sot%tll Mcilo.
IOCf. item na 4. (Fonm mmtidosos accatos da public:a;iO cxigin.ll.).

11 "'Crltéria: de dcçi::l de ctimel. e cani~ de pc:DM. em Revbul Brmi·
ldro. JeC12ndaCriltUnai.f, cd. RT, 5?, nómcmdc ~.dez. 1992, p. 78.
12 Emilio OOLClNl c Giorgio MARINUCXl, "':cslit:oiçiO e csc:olha cb
bcrtsjuridiooa". emR~t'l Porfllguaa ilk CibJda C~ tr 4. de 1994. p. 154.
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Dispõe essa tegra que se OOIJ.Sideia crime militar o previsto nó
Código Penal Militar, embora tamlJ6n o seja com igual definição na
lei penal COIIllliD, quando plllticado "por militar em situação de alividade cu assemeBndo que, embom não eSando em serviço, use aii:DamenlO de propriedade militar ru qualquer ma!<rlal bélico. sob gwmla.
fiscalização oo adminisln!ção militar. pata a p<álica de ato ilegal".
A revogação, pun. e simples, desse dispositivo se mostra
adequada. Segundo critica rotineira. tal norma incrimiiJackJra tem
levado a jurisprodêneia a considerar crime militar a pllitica de alo
ilegal sem qualquer conotaçib com o sctViÇO ru as instilllições militares. Admitindo-se la! orieDtação chegar-se-ia ao extremo de reconhecer CO!Jl? "militares" os delitos de estupro ou roubo contm o
patrimônio de pessoa civiL quando o soldado uliliza anna da corporação para ameaçar as vítilms.
15.2. A nova todação à letza c do iDe. II. do art. 9"
A JXOPOSia eslaria ~}Idicada em face da JlOC""Sidade de úma
revisão integml das hip(teses do amai art. 9" do Código P<na1 Militar,
pata ~-~ ã exig<ocia de um cooceilo de ame milj!ar elabaado
emlimçãodo bemjn!dicotutólado. vale diur, as institniçile< militares.
A diriCU!dade legiferante pata mnendar o texto •l'l vigor
gera também os casuísmos ou as tautologias como a que se observa na proposta: ''por militar(-.) em oetnissão de Datln'eZa militar,
oU .em fonnatum 11- 15.3. A nova tedação ao art. 82, caput, do CPPM

Dispõe o ai1. 82 do C6digo de Processo PeiJa! Militar (Decreto-Lei n• 1.002, de 21-10-69): "O fero militar ó_..pec;a! e a ele
estão sujeitos, em tempo de paz:"
A proposta visa obter a seguinte redação: "O foro militar é
especial. e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados
C(llltra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:"
Como procurei demonsttar neste Parecer, a criminalidade
violeD1a de militares contia civis, em situações de policiamento
externo, por exemplo, não se esgota nos homicidios (consumados
ou tentados). Ela ab!:mge, com insuportável freqüência, as lesões
corpcnis e as ofensas à saúde das vítimas. Em atenção a esses
bens jirídicos fundamentais é de todo reoomendável que a cláusula da justiça civil, ou seja. a sujeição do militar à justiça comum
seja uma exceção justificável ã luz da eondição da pessoa humana
que constitui o meio e o 1lDl de avenn,.tra da existência.
15.4. A criação de um Parágrafo ao art. 82 do CPPM.
O Projeto origiiial institui nm parigxafo ao art. 82 do Código de Processo penal Militar com a seguinte redação: "No caso de
crime doloso ca1tta a vida praticado COD1Ia civil9 as conclusões do
inquérito policial militar serão encamjnbadas à justiça oomum".
Data venia, a proposta não tem razão de ser.
l'rinlerramente, patque se pretende ampliar a cláusula da
justiça civil para o efeito de submeter o militar ao foro civil não
somente em caso de crime doloso contra a vida, mas também, nas
modalidades de ofensa dolosa! iD!egridade corpor.U ou à saúde.
Em segundo lugar, porque o inquérito é parte do procesSo e
deve ser dirigido pela autoridade policial civiL isto é, a Policia Judiciárla comum.
Com efeito, o vocábulo processo ulilizado pelo Código de
Processo Peual envolve, também. a enqaete feita pela Polícia Judiciárla on rutro 6tgão de investigação.
O inquérito policial é o insllUIDento ulilizado pela polícia
judiciária paia a apuração do crime e de sna autoria (CPP art. 4").
Nos termos do Código de Processo PeiJa! Militar, o inquérito poli13 Neste ptt.ciso SCD.tido é a Em=nda ~ 2, ~pelo Senador ÁURO
Mello~e~ProjctodcLà daOmln.~

102.de 1993.
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cial militar "é a apuração sumária de fato, que, JlOS termos legais,
configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caclter de instmção provis6ria. cnja ímalidade precípua é a de ministrar elementos
necess!írios à propositma da ação perlal" (art. 9").
Estes indicativos legais bastariam para demonstrar que o inquérito policial constitui uma ftação em relação ao todo que é o

processo, quando acompanha a denúncia ou a queixa. servindo-fue
de base (CPP art. 12).
O renomado Hélio Tornaghi esclarece que "o processo,
Como procedimento, inchli também o inquérito. Não há eao, como
por vezes se afuma, em chamar processo ao inquérito 14 No mesmo sent.ido é a lição de Julio Mirabete: "A referência a ''processou
no art. 252 não exclui o impedimento quando do exercício funcional em inquérito policial. quer porque a palavta é utilizada em sen
sentido amplo, ahnmgendo o ~"""''" investigat6rio, quer
pela referência expressa da lei à "autoridade policial". IS
Esta é, também. a segnta orientação da jurisprudêneia,
cano se poderâ constatar pelos ac6rtlãos do Supedo< Tribunal ele
Justiça (6' Tunna) o TnOunal de Justiça de São Panlo (2" Câm:ua
Criminal). 16
16. As lOgraS mínhnas postaS na Constituiçio e na lei adinária

para reprimir certas fonms ele violência cometidas por militares seriam frusiiadas se o inquérito policial milhar fosse dirigido em ofensa
aos po:indpios da verdade ma!<rlal e rutros que devem ser observados
pelo encaxregado com a independêDcia exigida pela função.
N"'ao podemos esque<er da frusti:açãD DliCiooa1 cem as :xmclusões do fanúge<ado lPM do Rio Cenlro quando além de não pontar os
criminosos que piOimdiam explodir a indefesa J?O!>l]ação ivil, desv~ru-se, dolosamen<•, do aliSO naliD21 e respoosável da investigação.
Po6ciamento Ostensivo
17. A ~tude do tema em análise exige algumas considerações em tomo do policiamento ostensivo em face da intima
ca1exão com os episódios.que provocaram a instanraçã<> da CPI

relativa ao extermínio de criânças e·adolescentes.
A s e - indiviàJalo coldiva é um dos gêneros de piÍII!eim
necessidade. Gaxattida "'Jen<merte pela Constiluição no dispa;ilivo •
lioola1 dos direàos e gatan1ias individuais. a s e - pública é um
deverimpostoaopode:rJÚb]Ícoemtodcsosníveisdaadmjnjstrnção
LameD1ave-. po<ém. dnzante aproximadamente vinte e
cinco anos o policiamento ostensivo em nosso País atendeu às dimivas traçadas pela ideologia de segurança nacional qne sacrificou liberdades e comprometeu o vigor do pode< civil. O antecedentolegislativo o mais callldeiÍstico daquele penado foi o Decreto-Lei n• 661, de 2 de julho de 1969. que a:ganizou as policias miIitates e os COipOS de homheiros militazes das unidades federativas, e o DecmD n• 66.862, de 8 de julho de 1970, que o tegulamentcu. No fmal dos anos 60 foram extintas as gnaitlas civis. No
Estado do Paraná, o Governador Panlo Phnentel resistiu àquele
processo de opressão, attavés de. pelo menos. dnas atitudes: nomero nm jurista h"betal para a Secretaria de Segunmça P6blica na
peosoa do Desembarga<kr José Munhoz de Meilo e manteve. tanto
quanto lhe foi possível. a organização da Guaida Civil Seu último
di<etor civil foi o Delegado José Carlos Btanco. O sucessor era
milita'r, cnjo mandato coincidin com a extinção da Guarda Çivil,
nô ano de 1969.'1 O poder militar se intensificou na átea da segurança pública nos anos 70 com tal intensidade que gerou um gm-

vissitno paradoxo: todos os investimentos ideQlógicos e materiais
lo41nsti.tuiç:i0de pro:euo pc:llal. cd. Fo:emle. RJ. 1959. vc:i. I. p. 191l
ISPrtx:esao penal. Editora Adas SIA. SP, 1993, p. 216.
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de relevo se destinavam a proteger o regime autoritário de govemo
assentado nos pilares da segurança e desenvo1rimento. Aquele sob
a tutela da doulrin.a da segwança nacional e. este sob o impulso do
chamado milagre eoonamico. Dentro daquela visão def<>tmadora
da Fedaaçio e da identidade social, política e cullural dos Mwric!pios, as regms eram produzidas pelo poder central em atenção, à
vootade doo~ que portilbavam all!lt<ll:idade em Bmilia.
18. Pa: iniciativa do MiDistro Petn'loio ~ fG!ll!!l CQlSIÍIU[das. noam de 1'179, duas canissões de ec;pecialistas com oobjetivo de
promover um JevantarrYmfO das cmsas da violêocia e da a:i:mDlalidade
e 51lgeCrmedidas pua as providêucias executivas do<Jovema.~
Entre as conclusões divulgadas pela ('C«llissiio ~ juristas e
ticnicos em seguraDça póblic:a, foi salieDtado que a experiência
verificada em todos os países que acentuadamente se preocupam
can a prevenção da çrjminand•de, tem dado destacada enfase e
particular importância. como elemento capaz de conoorrer paiÍl a
rednção da prática de divOISOS delitos, particularmeDte tdaciooados CQ111 o patrim8nio, ao "!'amado policiamento ~ivo. ''Este
expediente é de consi<Jerável efeito prevmtivo, notadamente nos
gmHies centros pop1losos. Constitui-se na advertência viva, na
veemência catalítica da fiscalização, na segmança maior' da paz.
na quase impossibilidade de exilo da empiOitada criminosa.'"'
19. No pallOOdlla institucional dos llltimos anos, as poodede ·Hely Lopes Me~lles são importantes relativamente ao
tema do Mwric!pio e da segunmça póblica. CoDfmme o presligiado admiDisttativista e ex-Sea<:tário de Segurança Pública de São
Paulo, os semços de segu~>~Dça url>ma rornnDWlle desempenhados pelos municipios têm-se n:sttingido à gwuda de seus edificios,
à prevenção contxa indndios e à exlinçlio de animais nocivos, mas
nada impede - e bldo :~cooselba se esteDdeiem a outros sekeS
que se fazem necessários à proteção doo IllllDÍcipeo e ii preSOIVação do patximônio póblico e particular. E propõe a criação de
"guazda municipal como serviço pennanr.nte de segurança utbana,
ao lado de ootros SOIViços locais que propiciam coofcrto e bem-estar aos ID!lDÍcipes, como aliás, está previsto na Constituição doEstado de São Paulo (art. 147).""'
·O mesmo autor salienta que o fato de se confiar uma arma.
aos seus componentes não ''Tnilitariza" essa gwuda nem a descazacteriza como serviço civil do Municipio, pois até os vigilautes
particulares são autorizados a Usar 3Iina para o desempenho de sua
missão e assim t.am.bém o devem ser os guan:las municipais.21 Na
oportunidade em que essa questão foi levantada Íla Justiça, os Tribunais decidiram pela constitucionalidlide das gu3rdas rimoicipais
aonadas. uma vez que o policiamento rxev,erlrivo e a pr:Oteç!o de
pessoas e bens é atribuição comum a todas: as entidades estatais,
nos limites de sua competôucili institnci0Dal.22
,..
IliÇÕCS
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A prevenção e a repoessão dos c:rimeS de tdnsito, e de modalidades de ill~ penal de menor potencial ofensiVo, poderiam
ser deferidas às polícias mnnicipais e, admjtindo-se a ampliaçlo da
idéia, a juízes municipais•. Tudo dependeria da vOillade polílina
dos prefeitos IDDilÍcipais que, certamente, teriam voz jumo ao
Congresso Naciaoal.
,
.
~~~~em~de~pó~as~
~ doslllllllicipios ~jam igncndas ru b""ilizada• .
EoP~SNU.

.

Onitiba, 14 de agosto de 1995. -Renê Ariel Dolti, Professa< Titular de Direito Penal.

O SR. PRESIDENTE (Ládio Coelho)· Concedo a palavra
ao Senador Romero Jucá. (Pausa)
'
Concedo a palavta ao Senador Gilvao Botges po< 20 minutos.

O SR. GJLVAN BORGES (PMDB-AP. Prommcia o seguinte discurso. Sem n:visio do Oilldor.) • Sr. Presidente, nobres
Sr's e Srs. Se.nadotes, ouvi atento os~ e as coosidenções do Senador Roberto Requião sobre o esfO<ÇO em favor do fun.
cionamento das Comissões desta Casa.
A Senadora Marina Silva tem experi.E:ncia, tendo vindo
S. Ex' de uma Assembléia Legislativa. Realmente, é um problema
de cultura a morosidade e a independencia dos Srs. Senadores,
por terem vindoy muitas vezes. de casas legislativas e. principalmente,dà3xecutivo.
Se uma vez por semana n:alizássemos esfO<ÇO concen!Iado
e; como prioridade, o funcionamento de todas as Comissões, o
rendimento seria muito maior.
v .mo da ama.. doo Dep!!aclos e pemob>que nãobcuveawnço tio gomde aqui DO Senado. Fi<pei impo:ssiJwoi> canas vctaçiies que
tivemos DO~~ 0 Plenário deJibetw so«e-ma. pettÍnmleSIIIDJil gomdevebcilade, vil1ondo àlimpezadapwta.
Mas. S& Presidente, nobres Senadores, o motivo da minha
viada à lribuna li tecer algtlllS comeplários sobre BiliSília, a Capital
Fedem! da Repóblica.

Fiquei impressiouado Coo, o desleixo, com a irrespoosabili- •
dade em que está mo<gulhado o Govemo Cristovam BWIIqDe, perdido nas abstrações teóricas. Nunca vimos a capital da Repóblica
como está agora. Esta é a Capital da Repóblica, portanto, o cartão
postal do Pais.
.
Há mais de oito meses observo uma obm que está paralisa.
da, pela qual todo o Pais espem. Estão prontas 75% das 00... do
metn'l e não há nenhuma medida administrativa por porte do governo do Distrilo Federal quanto a sua continuação. Neste Pais,
.20. Deub:o de tal pmpe<:tiva é lllllito ~que a revi- ccosidenun BiasUia como um acampamento, e o Govemo do Dissão constitucional examine a possibilidade da criação das polícias trito Federal recepciona, independ<ntemenle de cor partidária, semuoicipais. A nossa lei fimcJ•mental aiiitW,tarefas à polícia fede- jam sindicalistas oo não, as mobilizações popllares. Milhares de
ral e ils policias estaduais. Quaot6 aos DlllDicfpios, cabe-lhes, ape- br.rsileiros têm vindo em caravanas. patrocinadas po< suas instituinas~ coustituir" ~ municipais destinadas à proteção de 'seus ções. com transpoi1e de ida e volta, porque o Govemo do Distrito
bens, serviços e instalações. Em cntxas palavras, tais aganismos Fedem! está pronto pua n:ceber todos e fmanciar a a]jmentaç.iio
não podem prcteger os ~s vitimas de crimes e-nem exercer Com o d e s e - e a faha de recursos, Brasilia tomoo-se uma
um policiamento preventivo.
atxação muito gmude.
Estive D3.S cic:lades-sat6l e coostatei que a violência te:m-se
16 Re&p. ~ 5.502 (SP) - 90.001023'2-4 do STJ, RcL Min. Cada Lci1c e Ap. dado e mJT!le!l!ado de tal maneira que me questiooo oode está a criatin•t26.316cmRT 486'766.
17 A gumla m'llllicipal. como instituiçlo ~h..Ja l sumia ciW. foi. ins- vidade e a disposição desse Govemo. Na gomde maiOiia, quaudo se
tituída em Ca:dbDa. aob a ~ do Plcl'eito Robclto RoqWJo a partir de. 1990
·

ecxmtima~

t8Cf.Pa:t:ai•n•689.dc:

11~7-1979cn•79t,dc

14-8-1979.

19 Em Oiminllicbdc c vic:lêtx::ia. ed. Minisl&i.o da Jllltiç:a. Bruília, 1979,
vc:L 1, pp. 56SI.

20 Dirr!:IUI Mwtlcipal.Bnuikiro, (1-cd., M.l1heirol Editcxa. SP. 1993, p. 329.
Grifos do cxiginal.
21 Bc1y Lopes Móldles, ob. cit. p. 330.
22.TJSERDA 331323. TASP,RT2!W432
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tea:i2a oos veiaJlos de crn>micaçOO suas lEgações, suas defesas de
idéias, pezgunto-me onde~ os adnünistrncJa:es.
Sr. PI<sidente, Sn;. Senadores, Brasília II10IOCe muito mais.
Essas atitudes de labomt6rio, de apoiamento ideo16gico têm IIaZido um dilicil relacionamento em IEjo!zo da adminisb::lÇão do
Distrito Fed«aa. Eu não poderia deixar de vir a esta tribuna pata
fazer esta maDifestação, Sr. Presidente, pois, no ano de 1958 por
aqui minha mãe passou. Aqui msci. Com seis meses, fui pata o
Estado do Amapi. Portanto, considero-me amapoeme de coração,
de vivência, mas tecllo uma ligação histórica com esta cidade.
Meu poi fala que em 1958 todos começaram a se mobilizar pata a
coostrução de Brasllia, o Bmil vinha pm:a a Capital fedem!, e eu

tiVe essa passagem por Btasffia. Confesso que nos quatro anos que
aqui estou xnmca vi tamaJJho abandono e il=poosabilidade.
O Sr. Cristovam Bualque teria que teruma modalidade J:riti<:a e
eficieite, p:iD::ipaJmeme no relaciommeUo cxm o Govemo FeciOml.
Sinto isso diante
pcllicasde se viabilizar=
_É iDadmissivel a fomm cotno se Iom feito ~no Distri.
to Fed«aa. Agora, Si P=idente, pm:isamos que Btasilia reaJ.
m.eii1e se oonfigure9 se consolide como um cartão postal do País.
Desta tribuna chamo a atenção do Sr. Govemador do Distrito Federal e da sua eijuipe de Govemo pm:a que mudem a tá1ica,
que procurem investir numa política de resultados, numa política
ideol6giCI\, de apoiamento aos milhares de bmsileiros que vêm
pam esta Capital em movimentos de reivindicação, em manifestação junto ao Congmsso Nacional, pam que possamos ter condições de terminar as obras pendentes, estmtégicas, pata txansfommr
BraslJia num verdadeiro cartio postal.
O Sr. Valmir Campeio - Pennita-me um aparte, nobre Senador Gilvan llo>ges?
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Senado< Gilvan B~ a uma administração falha: faltam escolas
pata as criançali. que a televisão menciona todos os dias; faltam
hospitais; faltam médicos; falta segurança adequada. Já tivemos
vários policiais mortos nas ruas do Distdto Fed«aa. Pedimos ao
Govemo do PT que euide de Brasília como ela merece. Bruília é
a Capital de todos nós e, por isso,. esperamos que este Governo
cmnpra. pelo menos, as promessas feitas no palaoque.
O SR. GU..V AN BORGES - Agradeço o aparte de V. Ex•,
inca:porando-o ao meu JllODllDCÍamento.

O Sr. José Eduatdo Dutra- Permito-me V. Ex' um aparte?

O SR. GU..VANBORGES- OUço V. Ex' compnzer.
O Sr. José Edoardo Dutra - Sanador Gilvan Borge~ a primeira contradição que constatei no prommciamento de V. Ex• foi
quando o Senador disse que estava aqni há quatro anos e coostatc:u
nma série de itrespoosabilidades neste peúodo. O Govemo do
companheiro Crlstovam Bom:que começoo neste ano. O que nos
surpreende é vezmos, no pois em qu,; vivemos, detectar-se que faltam esco~ falta saúde, que há uma série de problemas do Governo Cristovam Buatque. Sabemos que existem. Mas 6 preciso levar

em coosideração a her.mça perverSa que esse Govemo teve que assmuir de algumas décadas de desmando, de irresponsabilidade, de
tráfico de influência, de favorecimento de grupos. Felizmente, começa a ser desmontado pelo alUai Govemo do Distrito Federal,
Govemo que, aliás, tem i participação do PSDB, partido do Presidente da República. O segundo ponto que eu gostaria de destacar
refere-se às manifestações ocozridas em Bzasília depois do Governo Cristovam Buarque, quando sabemos que, em tempos passados, as manifestações et2IIl maiotes. Lamentamos, inclusive, que a
sociedade brasileira não se esteja mobilizando para vir a Brasília
pressionar os Parlamentares. Acreditamos que se isso viesse a
O SR. Gn.VAN BORGES- Ouço V. Ex'. nobre Senador acontecer, possivehnente o =Itado das emendas da ocdem ecoValmir Compelo.
nômica teria sido QUtro. como foi o :remltado da Constituição, elaO Sr. Valmir Campeio - Louvo a iDiciativa do nobre Sena- borada em 1988. Lamentamos que, muitas vezes, CODlinnamos
dor. V. Ex' pertence ao Estado do Amapá e hoje vem à tribuna do vendo ~i a manifestação dos derrotados~ citando inclusive fatos
Senado Fedetal. não como um Senador representante daquele Es- da campanha eleitoral, ~ aquele que acaboo de ser citado sotado. mas como um Semdor que nasceu aqui no Distrito FederaL bre a quesllú> da O<lebi..:hl, que füi uma conlribaiçiio pública, leV. Ex' talvez seja, aqui no Senado, o Senador mais jovem. Daí por gal, de acorde com a legislação que a p>:ática do nosso Partido,
que Brasília se orgulha de ter um quarto Senador da República. nesta Casa. mostra que isso não nos c:ci:upJ:aneteu. visto que o PI" ...
Não poderia deixar de manif~tar·Ibe os meus a@'ldecimeritos. V. já indicou os representanles da CP! dos Cotruptores, que já deveEx". como Senador da República, preoolpa-se com o bem-estar da ria ter sido instalada nesta Casa e Dão o foi porque o PSDB e o
comuuidade do Distrito Federal. com o destino desta CapitaL que PFL ainda não indicaram seus membros. Sabemos que há probleé a Capital de todos os brasileiros. Esta cidade não é apenas a cida- mas na administração do Distrito Feder.U, como também há no Esde dos bmil.ienses, ela pertence também a ~ brasileiro, ela tem pirita Santo e nas diversas administrações, seja do PT oo de outros
um pedacinho de cada um de n6s. Nó~~ ~s Partidos. Mas t = s certeza de que esse tipo de orltica e os emba-

os Es~ portanto, temos a obrigaçã<> de lutar, de apontar eu:os,
como V. Ex• está fazendo. Em outras oportunidades,. teDho dito
por meio de artigos nos jamais - hoje mesmo há um no Correio
Brazili....._ de minha aotoria -. da minha preocupação com o destino de Brasília. Não basta apenas, nobre Senador, ser eleito Governador de Brasília. Amas de mais nada, é pmciso saber exercer o
poder com criativitlade, com inteligência e com 1l3nSparência. Não
é isso o que estamos assistindo. Estamos assistindo ao Govemo do
Distrito Fed«aa, hoje, patrocÍIIando batirados de filhos de Depotados, estamos assistindo ao Governo do Distrito Fed«aa l!llzendo
sindicalistas de rutros Estados, pagando refeições com re<:IJlS9S da
área Fedetale jogando o s - as sobras das~ em torno
deUJOO; ooli:<o,-aoinvés<le'aproveitá-las,destinado-as-a1""ooas
humildes e pobres do Eu!Õrno do Distrito Federal, que não têm o
que comer. Estamos assistindo a ~ Govemo do DF receber ver-·
bas da Odebtecht e da v,. Engenharia, empresas Ião criticadas
aqui pelo PT. Elas são, hoje. amigas do PT, porque participam. de
certa forma, do futuro sucesso do PT. Estamos assistindo, aqu~

tes que vêm sendo feitos ao Govemo do Distrito Federal tanlbém,
fos:am feitos a algumas administzaçõcs municipais que o Partido
dos Trabalbadaes assumiu, a exemplo de Porto Alegre. No início
da administração OlíViD Outra dizia-se que alguns Parlamentares

falavam em pedir seu impeacbment, o que não impediu que, ao
fmal da admmistração, o Partido dos Trabalbadores • um fato inédito nesta dé<:ada ·, reelegesse o Prefeito de Paro Alegre. Ternos
certeza, nobre Senador Gilvan Borges, que o jeito diferente de govemar que o Partido dos Trabalhadores vem implantando, apesar
da herança nefasta que tivemos ao assumir Br.osilia, irá se manifestar ao longo do peúodo do mandato de Governo alua) do Distrito
Fed«aa- V. Ex' vai verifn:arisso. Muito obrigado.

·o

SR: GILv AN BoRGE:s - Agxideço o .paiiiile v:-&:-:
Considemndo essa retrospectiva, gostaria de dizer que não acompanhei os fatos pelos jomais, mas, quanto àqueles recursos que V.
Ex" citou a respeito da Odebrecht e de outras CODSIIUIOI3S, gostàrià·
de saber se foram devolvidos. Parece-me que houve uma mobili-
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zação dos militantes a :respeito dessa devolução. V. Ex• pode me de Cristovam. Tivemos também a ~4ade ~ pbservar o "ca- ·
infotmar,jáque tem umameDtalidadehistórlca?
miDhonafcQ'' dos âgricultores- o Govemador Cristovam: eedeu o
O Sr. José Eduardo Dutra- Houve uma deeisão do Pf do ·Parque da C"!dade paxa que eles ali alojassem seus caminhões e
Distrito Federal de devolvê-los- contra a qual. inclusive, me in- S".!3S máquinas pesadas' c, naquela época, uão me lembro de as
mrgi particulannem.e. Seu contra porque os recursos foram toma- cóticas se:em tão veementes. Poucas pessoas criticaram o fato de
dos demro da lei e, ao que me pazece, não se conseguiu,. como era o Parque da. Cidade t~ sido cedido para os caminhoneiros, como
de se prever. que os recursos fossem devolvido&. E, volto a dizer. aconteceu, de fo:mz. justa, cocreta. e democrática. No entanto.
o fato de esses reom:os terem sido uma contribuição para a ca.m- quando tivemos o acampamento dos t.tabalh~ rUrais sem-terponha não fez com que fitássemos COillprO!Detidos ca:n empreitei- ra. que ficaram num espaço públi.co, também eedido pelo Goveino
ros, ao COD!rãrio do que ocorre em alguns Partidos no Senado; de Brasília. houve femmha crilica àquele gesto. Acredito que não
nosso Partido, inclusive, já indiccu o ""' representante pala com- se pode fer dois pesos e duas medidas: se são manifestações que
por a CPI dos Cottuptores, ao contrário de outros.
de alguma fonna interessam a detetminades grupos econômicos,
O SR. GU.VAN BORGES • Sr. -den<e. realmente sa- não há problema, podem receber tmtamento vip, mas se são manibemos da dificuldade dos vários governos. Todavia, não sei se se !estações de trabalhadores, passam a fazer parte do cotidiano de
trnta de responsabilidade ou negligência os desmandos que temos crlticas de alguns interesses. Quero dizer que acho correta a posiacompanhadopela imprensa. apesar de não conheceonos i politica ção de acatar e wceber de fOIDla democrática todas .. manifestainterna de outros Partidos.
·
ções que aconteçam aqui desde que ,não sejam violentas. sou con. A SrS Marina Silvri ~ V. Ex• me pennite um aparte. nobre tra qualquer tipo de violência. Creio que exatamente por ser esta a
SenadorGilvanBorges?
•
·
Capital do Pais. tem ela que """"prepar.odaparn ~lo sob todos os
O SR. GU.VAN BORGES - Pois não, ncbre Senadoia aspectos: tanto como cartão pcstai. o que 6 importanrc, mas também
Mazina Silva.
ccmo um refiexo do avanço demoa:ático da nossa sociedade; do conA Sr" Marina Silva - Em primeiro lugar, quero "'gistrar trário, estaremos apenas fazendo demagogia. Muito obrigada.
que nós do Partido dos Trahalhadores e o GovemaderCristovam
O SR. GU.VAN BORGES- Agtadeço o aparte da nobte
Buarque temos todo o interesse em fazer. um govemo aberto e SenadotaMarina Silva. Realmenlc, não estru <wstimande a respoo.transpaxente em que as pessoas possam COlltn"buir, inclusive - - sabilidade oo atendjmemo às manifestações que vêm de todo o Pais das
vés do exercício da critica. Portanto, V. Ex•. como um parlamentar várias categorias, dos vários intmsses q.re cm:uiam na Capital fedml
que vive aqui em BI<lSllia parte de sua vida, até porque é aqui que
Quanto ao 'IJlOVim.ento dos sem-tet:ras, dos ca.mibhoneiros e
exexce sua função, e obsetva com interesse a questão do Govemo dos agricultoreS, acredito que não haja diferença entre eles. Creio
do Distrilo Federal. sabe que somos abertos às criticas. E longe de que o Governador tem o dever de oferecer a infra-estiUblla básica.
nós termos qualquer desafeto em fimção de criticas que recebe- N"ao posso negar que estranho nio ver uma ou duas ambulâncias
mos, elas nos ajudam se são caustrutivas. Gostaria apems de fazer para dar apoio médico a esses grandes movimentos, apoio na área
algumas considerações. Foi citado que o Distrito Federal_""!""' de da segurança para os manifestantes que vêm fazer suas reivindiéaatendimento na parte de saúde e educação. Posso da, UI1l& ooo.!ri- : ções na Capital federal.
buição ~ """:== O!ltraS áreas tais como segurança. habi!ação.
Çoneorde, Senadora. que não se pode ter dois pesos e daas
uma série de lten::. O Govemo do Sr. Crlstovam Buarque começoo medidas. Somos radicalmeDte contra. a que determinado movimenhá seis meses. !'esse sentido, pergunto a V. Ex's: serã que por to politico de categoria de.classe. que venha à Capital Federal e
ventura esses problemas todos na área de saúde, de educação e que teDha uma detemJ.i:nada ligação ou afinidade com o Partido do
ta.ütos o..;::r;:;s ~~ ~ :QO C-c".-e::ro de ct.stov3.m Bua:r- Govemadoremexercicio.recebabeneficios.
· que? Sczá: que em a~~ meses_ele desmantelou uma ~tu~
:?coso que 0 Governada' tem o dever e a respcusabiliifade de
ta de educação perfeUa, com merenda escolar de boa qualidade, receboc todos os Imo.~
infra-eslmtum e apoio ao ..ror
com ~onais de educação reciclados, com.quantidade de es- dc,.gor.c'lÇl,desolÍdc,!'=queoprocesso~seaceotue.
colas sufiaente paxa acolher todos os ahmos? Seiá que ele teve
o SR. PRESIDENTE (J..>ldío C<lelbo) - Senader Gilvan
essa capacidade ou esses são t=roblemas~1Jl:rajs delliD.a cidade ~~ 0 ü.."'l!lpo cl.e V. Ex~c&áesgotado.
que, a exemplo de todas no Pals, vem tendo problemas na área de
~SR. G!LVAN BORGES. Sr. Presidente, Si'se Srs. Sesaúde, educação. segurança. habita~? Por fiiil,_podenamos ~ r.ocm:c,, ;:=concluir, gostaria de dizer que acredito que errei
de todos os problemas s6cio-calturais e econ8mioos que este PSl.S n"IJma oals.vra. Quero me penitenciar desse CII'O, dizendo que não
~ enfi:entalldo. Qoero dizer tamb6m a V.~· que há um e_sforço se tratâ de mespcnsabilidade. mas sim de negligência; talvez. essa
multo gnmde por parte do Governador Cristovam no sentido de palavra seja a mais adequada. Talvez. o Govemador tenha vontaÍD.Verter prioridades. Há .certo .incômodo e muitas vezes geram-se de, mas r.ão tenha pt""hllca no exeroício de mobilizar, de alavancar~
crlticas que nem sempre são ediFICantes quando se toiú& fazer in- do integr.r, de melho=.
·
·
·
·
versão de prioridades., qual seja. investir em setotes historicamente
Faço um apelo aos nobres Senadores que se manifestaram
mazginaíiza.cios que nunca receberam qualquer üpo ãe apoio. Por · dr: fnrm~ de:rtr.'lel:ática c que têm um relacionamento mais afmado
última. quero ressaltar a preocupação de V. Ex• de que a Capital com 0 Govemadcr por pertencerem ao mesmo Partido. no sentido
do P~s de xqxmte se tome uma espécie de anl:rtriã de mOYimentos de que levem essa nossa preocupação..
sociais que vêm a esta cidade para protestar contra as politicas do
Tenho ido às cicJa.des.-satélites e observado a violência e a
Governo Fedetal. V. Ex•, ""'?" muito bem enfatizou o Sel!L±>r situação complexa em que se enccntr.un essas cidades. Sei que se
José Eduaido Dutra. tem notícia. de que em altros momentos esses tra1a. de problemas estru.tu:Iais, mas o Govemador deve dar uma
movimentos
até mais f~s. T~ez a cliferença. seja (Iue no atenção prioritária a essa área social
Governo de Cristovam eles sao xecebidos e tratados de forma de-·
. _Faço um apelo ao Governador. O Distrito Federal depende
mocrática e aberta. QUero "ta.nib&n enfalizat que quando tivemos mu~ cio Poder Central. Então. que S. Exa ~ melliorar esse
aqui < ~e~ da Central de Movim~ Populares. houve relacionamento, já que há uma coligação com o PSDB. É a düoUJD3. série de critJ.cas no que se refere ao apoto dado pelo Governo rença. entre a abstração teórica e a prática de fazer acontecer-

of.,.,.,.,
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Era o que tiDha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
em .elação a outros servidores de OigaDismos também policiais da
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) • Concedo a pala- estrutura do Ministério da Justiça. até a falta total de um plano de
vra.ao Senador Va1ruir Can)pelo, por 20 minutos.
cargos e salários que contemple adequadamente todas as peculiari0 SR: VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Prommcia o se- dades e riscos inerentes a essa caneira.
guinte disCUISO. Sem revisão do orndor.) - Sr. Presidente, Sr's e
Estoo coosciente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, de
Srs. Senadores, no dia vinte e quatro de julho passado, a Polfcia que atividades dese~adas pela Polfcia Rodoviária Fedeial são
Rodoviária Fedetal completou. sessenta e sete aoos de existência. setViço público no verdadeiro sentido da palavra e. COillO tal? deAo tempo em que me valho desse acontecimento para transmitir a veriam ser contempladas com atenção especial das autoridades fe..
essa efl.cienf.e e atuante organização miDbas efusivas congratulaçõ- derais. As inúmeras mortes que ocorrem nas nossas estradas e que
es, quero solicitar uma a.teD.ção especial de nossas autoridades da transfoanam o nosso trânsito Dllm recordista de acidentes DO
área da segurança pata a situação em que se encontram essa etu:i- mumdo, poderiam ser sensivelmenle reduzidas se a Polícia Rododade e os seus integrantes.
v~ Feder.U tivesse meios e condições de atuar com mais efiSabiamente, a Comtituição Fedetal de 1988 fez da Policia Ro- ciência. O serviço que essa COipoiação presta à cotmmidade é de
doviária Fedetal paxte integrnnte do sistema de Segurança Plíblica Fe- verdadeita utilidade pública, essencial ao Estado e ao bem-estar
der.ú. e, em deoo!rência, sua suboldinação deixoo de ser ao Ministério dos cidadãos, precisando. por isso, ser cortetamente valorizado.
dos TilliiSpOtleS. passando pamo MiDistéliodaJustiça.
·
O Sr.Ber-nardo Cabral- Permite-me V. Ex' um aparte?
Essa nova subotdlllação veio, por um lado, conferir à PolíO SR. VALMIR CAMPELO- Com prazer, ouço V. Ex'
cia Rodoviária Fedeiallllllis respeitabilidade e, por outro,llllliores
O Sr. Bernardo Cabral - Agrego às palavras de V. Ex'
respoDsabilida.des com o czêscimento da sua área de ámação. Mes- uma reflexão sobre a Polícia Rodoviária Fedeml Poucas pessoas
mo Dilo sendo parte integrante da Polícia Judiciária da União, pas- se dão ao ttabalbo de analisar o lado positivo que desenvolve esse
soo a atuar com m'ais vigor no combate a ilícitos praticados no âm- 6rgão. Quando a imprensa noticia fatos desfavoráveis àquela enti~
bito das estiadas federais, principalmente no que concerne à re- dade, o noticiário =be um impaoto muito grande, como propipressão ao roubo de carros e ao contiabando.
nas que se pedem ou se exigem. acidentes que não são reparados
A grande tarefa da Polfcia RodovW:ia Fedetal. porém. ronti- no instante devido._Mas. se fôssemos registtar o que, em vexdade,
Dila sendó no patrulbamento de nossas estradas. Essa atuaçi!o é tão aquele órgão realiza em favor de uma população que possui as
mais destacada e exigida quando se sabe que o mímero de veículos a piores rodovias do mundo. onde os acidentes podem ser até preuafegar por nossas rodovias é cada vez maior', que a imprudência e vistos e, tantas vezes~ reeditados, um dia. quando for possível aique a impeJícia dos moiOristas lllllOOllar:!m lll3is ainda, e que o estado guém se dar ao trabalho de fazer a seqüência dessa sua análise. tede conservação de nossas rodovias deteriorou~se. tomancJo.se um fa- nho a :impre&são de que outras vozes se juntarão, como a miDha
ter preponderante pam o aumento do número de acideDIJ:s.
agora. pam emprestar-lhe solidariedade.
Nesse ambiente de risco, em que os acidentes são cada vez
O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado. Senador
. inais freqUentes e graves, uma outra atividade atribuída aos poli- Bernardo Cabral Agra.deço e incorporo ao meu proo.unc:iamenlo
. ciais rodoviários federais aflora igualmente importante: a de pres- as palaVIaS de V.
que teve a seDSJ.õilidadc. como Relator, na
ta-r os primeiros socorros ãs pessoas acidentadas nas rodovias, bem Constituinte, de tirar as atribuições do Ministério dos Transportes
como àquelas PoPulações que vivem em suas imrdiaçi)es Muitas para o .Ministério da Justiça. V. Ex•? rea1:m.ente, ateD.deu a vefua asvidas já fomn salvas pelos policiais rodoviários ao iongo dessas piração Dão s6 dos rodov~ federais, mas da sociedade como
vias. tanto daqueles que se acidentaram, quanto daqueles que, por um todo, exatamente pelà ·sensibilidade que teve naquele manenfalta de meios e recursos, a eles recorrem nas suas ~ncias.
to, e tem até hoje, como as palavras que pronuncia neste momento.
A par disso, """"i policiais, embora contando com meios de FICO grato a V. Ex' poc suas palavras.
proteção, tlm, muitasveus,que trabl1lharem locais em>os, retiraOSr.RamezTebet- Pemú~me V.Ex'umapaxte?
dos das cidades, fiCatldo sojeilos a intempéries, a ação de malfeitoO SR. V ALMIR CAMPELO - Coo.cedo o aparte a V. Ex'.
resedemotoristasitresponsáveisemal-inrenciooados.
O Sr. Ramez Tebet • Senador Valmir Compelo, IAmho
Por tudo isso, é de se supor que essa otganizaçffo conte com ~ acompaDhado com muito interesse os seus prommciamenuma sólida e bem dotada esttutnra de apoio que facilite a execução tos. E hoje V. Ex" traz à considernção da Casalllllis uma importande suas tarefas. Imagina-se que haja. viatw;aS apropriadas ao traba.- te fala. mamando a atenção para. a eficiência da Polícia Rodoviária
lho, em quantidade suficiente e em boas condições de uso; que FederaL Quem transita pelas bnsileira.s pode COtiStalar o osdisponha de efl.ciente sistema de comamicação~ que fa.cilite a flSCl- for:ço desses hcmens. apesar da faha de meios materiais que eles e&
Jizaçãoecontn"bua.eficazmentepama.coibição'dosaim.es.
freotam para mefuor dess ''Itubar .sua função. Penso que esse é o
Entretanto. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadot<s, não é isso ponto importante do. seu plOOilllciamento, porque creio que V.
que ocorre na prática. A Polícia _Rodoviária Fedetalestá vivendo Ex' está a solicitar que ela seja melhor mcoohecida, melhor olhada pchoje uma situa.Ção de quase abandono~ com viaturas sucaicadas pe.. Ias nossas autoridades. para que tenha meDlc:ns meios para. o desemlos vários anos de uso e pela manutenção deficiente. Estio dota- penho das suas alividades. Todos sabemos da sua importância. O
das, além disso, de um sistema de C001Jmicaçio já n]trnpttsado o tDinsito mata mais do que as mais teDfveis doenças. De tal fO<ma. Sesempre sujeito a panes. No embate com bandidos, os policiais rodo- · nador, que meu aparte não tem ootro objetivo senão, mais nma vez.
viários são obrigados a mfrenlarmodemas e eficientes ;amas de gros- 0 1mpimentar V. Ex• por tiazer à Casa este impcl'ta:nte asmnto.
so calibre com velhos e lentos revólveres, carregados ccari balas adO SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, Senador
<FJirldas pelos plÓ]lriOS agemes. já que a Administração Plíblica Dão Ramez Tebet. V. Ex' também defende a Polícia Rodoviária Fededispõe de recurso nem para o fomecimento desse mal.eriaL
ral exatamerd.e porque todos nós sentimos essa necessidade diante
Agrega-se a essas deficiências de otdem material uma situa- das condições de trabalho de seus servidores:. O JllOJDCDto é oporção também totalmente adversa em tennos prof1ssioliãis-ê peS-. tuno. volto a repetir? porque é exatamente neste momento que es-soais. Profissioualmente, não podem contar com progr.mw; perió- !amos, na Comissão do Senado Fedetal. c:>•minando o projeto de lei
dicos e permanentes de .eciclagem. No campo pessoal. sio. leva- já aprovado pela Cmam dos ])q>rtados. onde caostam as alril:cições
dos a enfrentar dificuldades que vão, desde a defasagem ~ da Polícia Rodoviária Federal Precisamos mantel' exatamente o que
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já foó aprovado pela Cimara doo Deprtados, aquelas alrii>Jiçõcs que rezam no projelo atendem e dão melhores oondiçõe< de liabolho aos seJVidon:s da Polícia Rodoviária Federal
·
O Sr. Lúcio Alcântara - V. Ex• me pennite mn aparte, nob!:e Seuadct'?
O SR- V ALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex', nobteSenador0 Sr. Lúcio Alcântara -Senador Va!mir Campelo, meu
aparte objetiva nada mais, nada menos do que me solidarizar com
o prommciamento de V. Ex' e recmdar, o fjlle jli foi aqui lembrado, a ckcisão adotada pela Constituinte quaDdo desvinculou a Polícia Rodoviária Fedem! do Ministério dos Tz:msportes, mais especificamente, do Departamento Nacional de Estmlas e RodagemHavia ali uma siblação no mínimo ambígua ou de localizaçio indevida do 6rgiio, embora a Polícia Rodoviária Fedetal tenha nascido e amadurecido no seio do Ministério dos TJ2llSPOlleS. Mas já
era o momento de 1Iansferir a sua jurisdição para o Ministério da
Justiça, cano de fato foi feito. Se levannoo em conta a extell8ão
da nçssa malha rodoviária federal, infelizmente, DJl sua grande
maioria, em péssimàS condições. vamos eDtender que o lr.!balho
da Polícia Rodoviária Fed=l é imptoscindivcl, é necessário, é indispensável, e seus servickxes vêm exercendo o seu papel com
gtmde dedicação, com grande espírito fimcional e sempre visando
a melhorar as catdições de segmança dos que lrafegam em nossas
roci<Y:'ias ..Inclusiv~ boje, em detmninados ttechos do Pafs. aJE6prla
deterioração das e&Iadas está pennitindo o smgimento de uma a!ividade ilicila, que se está intensificando, que é um verdadeiro bonditismo- Pessoas que 1Iafegam nessas e&Iadas, que"' encootram-~ em Ill1itas casos, com trechos imprestáveis. são assaltAdas A Po1ícia Rodoviária ainda é uma in<;tjhtição que está tentando coibir isso.
Esperamos que o Govemo invista rapidamente pora mellom:, l<CUperar essas rodovias, e assim a Polícia Rodoviária também JlOS"' equipar-se molha- para exm:er ainda com mais canpel&lcia o ""' papeL
Queria apenas secundar o pronunciamento de V. Ex' na admiração
que tenho pela Policia Rodoviária FedeJ::lL
O SR- ·vALMIR CAMPELO - A an1i1íse de V. Ex" de-

monstra claramente seu conhecimento e sensibilidade para. com
esse problema. Agmdeço snas palavns.
Sr. Presidenle, neste mamemo em que a Polícia Rodoviária
Federal completa 67 anos de bons serviços pmstados ao Brasil e
aos basileiros, congmmlo-me com 'seus dirigentes, aboegados e
dedicados compalriotas que a integi3Dl e, principalmente, com o
Sr. Almai1do lnfimte Jt\nior, Ptesidente da Fedeilção Nacional das
Polícias Rodoviárias Fedetais, que hoje se enoonlr.t aqui pn:sentc.
Ao tempo em que lhes levo o meu incentivo para que se empenhem com mais dedicação ainda na missãO que lhes foi confiada,
conclamo as autmidades fedetais. notadamen!e o Sr. Ministro da
Justiça, a olhar com bons olhos para essa orgaiÚZaçãO. dando aos
sens integmntes condições de sob!:evivéncia digna. com saláios

justos e atnalizados. e fornecendo-lhes os meios necessários para
que a sua atividade, em prol principalmente dos inúmeros mctoristas que trafegam por nossas es1Iadas federais, seja desempenhada
de fama segara e ef:acaz.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador &mudo Cabtal.
O SR- BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, desisto da
palavra.
O SR- PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - ConoedO a palavra
ao nobre Senador Júlio Campos. (Pausa)
..
.
Sobre a mesa. expe<iiente que seoí lido pelo Sr. 1• Se=tário em exerclcio, Senador Iosé Edu.udo Du1Ia.

É lido o seguinte

Agosto de 1995

EXPEDIENTE
DO DIRETOR GERAL DO SENADO FEDERAL
Encaminhando as infoomações referemes ao Requerimento
n•!.OSO,de 1995, de informações, doSenadorV!lsonK!eimlbillg.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - As informações

focam encaminhadas, em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Aiquivo.
Sobre a mesa, projeto que seoí lido pelo Sr. 1• Scaetário
emexetcici.o, Senador José Eduaido Dutta.

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 230,DE 1995
Dispõe sobre as operações de fomento mercantil factoriog e dá ouCras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Ari. I• Entende-se por fanento mercantil, para os efeitos
desta !e~ a prestação contilma e culill11aliva de serviços de assessoria =dilfcia, m=adológica. de gestão de czódito, de seleção de
riscos. de a.companhameD1o de contas a receber e a pagar e outros
serviços. catjlgada cem a aquisição pro soluto de cr6ditos de empresas resultantes de suas vendas memmtis, a pr.!ZO, ou de prestação de ,.,..iços.
§ J• As operações de fomento mercantil reali2Jldas com I!tulos de crédito deveriio COI1Ier endosso em preto e clánsula especial
e reger-se-lo pelas disposições pacbl3dos em contiato especifico,
que estabelecer.l as obrigações das partes oon1Iatantes, obeOecido
o disposto nesta lei.
§ 2" São partes, no contr.do de fomento mercantil:

a) a cedenle-endossante-sacadora, uma pesSoa jurídica, e
b) a cessiro.h;;rendossatária a sociedade de fome.uto mett:aDtiL
§ 3" A deve<lom-sacada devení ser notificada da cessão havida.
;\rt. 2" A sociedade de fomento mexcantil constiluir-~á
sob a forma anônima ou limitada, terá por objeto social exclusivo
a pr.ltica do remonto mercaÍltil, definido no art. ,. desta lei, e a<lotar.l em sua denominação social as expressões "Fomento Meromtil" ou ''Fomento Comezcial11•
• Parigmfoúnioo. É vedado 1 sociedade de fomento met<:on!i1:
a) captar reoJISOS jJmo ao plblico; e
b) executar operações de natureza pr6pri>. daquelas reali2adas pelas instimiçõcs fmanceiras que dependem de prévia autorização do Banco Central do Brasil pora timciooar, de acordo com a
Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e a Lei Ii' 1A92, de 10
de jlnho de 1986.
Art. 3° As receitas operacionais da. sociedade de fomento
men;.mtil compõem-se de:
I - comissão dê prestação Je seJViços;
n- diferencial na aquisição de créditos:
m - outms, que não conflitem com o disposto na alínea b
do panlgrafo t\nico do art. 2" dellta lei.
.
Art. 4° A cedeDte se m.ponsabiliza civil e crimjmJmeme
pela vexacidade, legitimidade e legalidade do crédito cedido,
pondendo pelos vicias redibitórios.
ArL 5• No caso de insolvência, coru:ordata ou falência dos
devedores, a cessionária (sociedadO de fomento men:amil) habilitar-so-á no processo.
· .
Art. 6° Fica o Poder Executivo autcrizado a criar e organizar o Conselho Federal de Fomento Mercantil. constituldo sob a
focmade autarquia.
Parligmfo único. O Conselho Feden.l de Fanento Mercan!il
telá sede e foco na Copita1 Fedeml e jllri<dição em todo o tettitáio na-
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~ podeDdo criar. a ""' airlrio. Cooselho< Regiooais, tendo poc
fmatjdacle supeMsiooar, ai<nrar e disciplinar todas as alividades rela-

ciooadas ao fomento m=anlil. bem""""! aplicar as sanções disciplinam; a smmestjpdadas pelo C6digodeEtka PmfissiooaL
Art.. ')O As sociedades de fomento meramtil já ccustitufdas

terão o prazo de cento e oit<:nta dias. contados da data da publicação desta lei, pua se adaptarem a seus preceitos·
·
Art.. 8" Esta lei selá reg,.hment>da no pazo de trinta dias,
contados da data de sua publicaçio.
Art.. 9" Esta lei enlm em vigor na data de sna publicação.
Art.. 10. Revogam-se as disposições em contiário.
Justlll~

A atividade de fanem.o m=mtil- fuctOOng -, embom OO!JlllmeD!e praticada no País, ainda não se """"""" disciplinada pela lei, o

que tem gerado algumas disto<çiles nessa !ritica C<liDel'CÚil.
. Isso potqUe ~ ativjdade nio se confunde camas atividades privativas das instituiç&s fmanceims, "'w.lladaS·pela Lei n•
4.595, de31 de dezembro de 1964,e legislação complementar.
Com o presente projeto, pret<ndemos peeenchec essa laama
legal, estabelecendo os comomos dessa alividade e estipdando
pi3ZO pam que as empresas já const!widas que a explor.!m se

adaptem às disposições legais.
A proposição defioe fomento mm:antii, disciplina o CO!l!mto a ser celeb:ado entre as partes envolvidas, estabelece a fama. a ser
adotada pelas sociedades de fomento m=anlil. defioe o objeto social
dessas sociedades, vedando-lhe a !ritica de opmções privativas das
instituições finanreims, bem amo mrtoriza a a:iação do Cooselho Fc>detal deFomeuto M=antil, a quem cabelá a supervisão e a discipüDa
de todas as atividades Idaciooadas ao -.mg.
Fmalmonte, o projeto estabelece o prazo de trinta dias pam
que a lei seja regulamentada, complementando a disciplina juúdica da atividade.

Em vista do expoSto, esperamos dos ilustres pares a aprovação dosse projeto.
Saladas Sessões, 14de agosto de 1995.-SenadorJooéFo-

gaça.
(Às C<Tmissões tk Comtituiçiio, Justiça e Cidada·

nia e de Assuntos Econômicos.)

sem

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho}- O projeto
publicado e remetido às comissões competentes.
.
Sobre a mesa, requerimento que selá lido pelo Sr. 1• Seaetário em exerclcio, Senado< José Eduardo Dutm.

2 - Qual o total de funcionários do Banco do Brasil que
aderiram ao Programa?
3 - Do taal de gastos ordinários efetuados pelo Banco do
Brasil. o que representa a folha de pagamento o qual o seu montante em reais, anles e depois do desligamemo dos 1\m::ionmos
que aderiram ao Programa?
4 - Com relação à . _ . . que elaborou o Programa de
Desligamento Voluntário, houve licitação oo alguma forma de
COilCCln&lcia públka?
4.1 -Em caso positivo, quais as empresas que CODCOI1'miiJ1
e qual aquela que saiu vitoriosa?
4.2 -Em caso negativo, qual a I2Ziio de não ter havido licitação, qual a empxesa escolhida para elabom- o Programa e quem
é (são) o (os) proprietário (os)? .
5 - Qual a perspectiva de redução de gastos do Banco do
Brasil com este Programa du:mnte um mês, e em quanto tempo
realmente havenl economia para a instihliçiio,levando-se em conside<ação os gastos efetuados? .
'
6 - Tendo em vista que o Banro do Brasil está passando
por uma situação linanoeira dificil, como vem sendo amplamente
divulgado pela imprensa. o pagaulento do custo deste Progmma de
Desligamento Vobmtário selá custeado comteCU:rSOS p:óprios?
6.1 - Em caso posivito, de qual departamento selá retirado
o dinheiro para custear o Programa?
6.2 - Em caso-negativo, qual a instituição linanceim que
emprestam a vetba necessária para arcar com as despesas do referido Programa? .

6.3 -Em que condições se realizcu o empréstimo é de que
focma ele selá pago?
7- Quais os beneficios que este Progmma de Desligamento
Vobmtário podetá oferecer para o Banro do Brasil e para a sociodade como um todo?
Jnstill~

O pn:seme requerimento justifica-se por várias razões. Inicialmente a sociedade deve. ter bastante clareza o que signifiCa e
quais .. conseqüências Oriundas desta politica de pessoal desenvolvida pelo Banco do Brasil:
Como é de CODbecimeuto público, toda a mldia vêm noti- •
eiando que o "Programa de Desligamento Voluntário" realizado
pelo Banco do Brasil com o. intuito de n>duzir custos operacionais,
deverá fazer com que a instituição tenha uma gr.mde ocooomia.
Outrossim, este requerimento de iDformação faz-se uecessário parn. que tenhamos ciência da real eficiência deste Programa
com relação à economia que o Banco terá, e, principalmente, qual
o benefício que este Programa tratá paia a sociedade.
No aguardo do pronto alendimento,

É lido o seguinte
REQUERIMENT~

Alenciosamente,

N" 1.1178, DE 1995

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2" e 5•, inciso xxxm,
da Constituição Federal, e art. 216 do Regimento Jntemo do Senado Fedei31, sejam fcrnecid•• pelo Ministro da Fazenda, Sr. Pmdo
Sampaio Malan, atiavés do Presidente do Banco do Brasil, Sr.
Paulo César Ximenes, as seguintes informações:
1- Qual o total de gastos que o Banco do Bmsil teve ouestateudo com o Programa de Desligamento Volun!ário quanto:
1.1 -Propaganda na impn:usa para diwlgar o referido Progmma;.
1.2- Gastos com a elllp<eSa que elabotoo o Programa;
1.3 - Jndenizaçiies aos funci.onárl.os que aderiram ão PIOgmma;

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1995.- Senador José

Eduardo Dutra, PriSE.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelbo)- O requerimento
lido
despachado à Mesa para decisão, nos termos do incise
do art. 216 do Regimento Jntemo.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelbo) -A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o OfiCio n• S/45, de 1995 (n•

sem

m

2.D67/95, na origem),. de 11 do coaente, encamjnhando, nos termos da Resolução n• 11, de 1994, do Senado Federal, parecer
da solicitação da Profeitura Municipal de O!ritiba pua oonttatar operação de crédito externo junto ao Banco Interam.ericano

•=
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de DesenvolvimeDIO - BID, no va!cx de cento e vinte milhões de mos discutindo o assunto e entendem.os por bem. em conversa rádólares, destinada ao Progmmade Transpcrte Urbaoo de Curi1iba.. pida. que a Comissão de Assuntos Sociais deveria J!'OllllDciar;e a
'
A matma vai à Comissão de Assuntos Econômicos, respeito dessas questõesBstamos ainda cotJultando a lista de alguns Srs. Senadores
onde aguardará a complementação dos documentos necessários
à sua tramitação_
que seriam destacados pela Comissão de Assunlos Sociais, através
O SR- PRESIDENTE (.Lúdio Coelho)- A Presid&lcia te- de uma espécie de subcanissão, para. junto à Comissão de Direitos
cebeu do Banco Cetuml do BrasB o Oficio n• S/46, de 1995 (n• Humaoos da amam dos Depm•""', presidida pelo Deputado Nibná2-068. na origem). de 11 do ccmente, encaminhando, nos tennos rio Mir.mda - S. Ex' vem fazendo um excelente tn!balho à frente dada Resolução n• 11. de 1994. do Senado Federal. pamcer acerca da quela Canissão, no que se refere à defesa dos direitos bumanos solicitação do !nstimto Agronômico do Paraná para que seja con- arrrnpmbar todas essas "'cstões, inclusive acompanhar na entrega do
tratada opexação de cttdito jmto à Financiadcxa de Estudos e Pro- relatfrio que será fuito pelo Re1atDr Padre Roque ao Ministro da Agrijetos -FINEP. pora os fins que especifxca_
cultma. ao Ministto da Justiça e. quem sabe. espero. ao I'Ó!riO PresiA matéria vai à Comissão de Assuntos Econamieosdente da RepíÕiica- Seriam. alguns Srs. Senadores de<:tílcados
através dessa subcxwnissão pua este acompenhamemo.
0 Sr_ Lúdio CoeUw, deixa a cadeira da presidênNeste momento. Sr. Presidente. Sn. e Srs. Senadores, paracia~ que é ocupada ~lo Sr. José Eduardo Dutra~ ·su.e
benizo essa iniciativa do Presidente da C'cmissão de Assuntos Sop/ente de Secretário.
ciais. já que nesta Casa,não temos U!D" Comissão de Dil:eitos Hu·O SR- PRESIDENTE (José Eduatdo Outra)"- Volta-se à
lista de cxadores_
•
.
Conoedo a palavia ao nolm Senador Lúdio Coelho, que
dispõe de vinte minutos.
O SR- ÚJDIO COEIJIO (PSDB-MS. Prommcia o seguiDtc
diScmso. Sem revisão do<l<3doc)- Sr-~ S!"s e Srs. Senadores. a im!X"=' naciooal deu destaque às intervenções sobre o Banco
Ecooamico, soro. um banco de Pemamlluoo e outro de São PauloSr. Presidente, coosidero plenamente adequado esse procedimeDIO do Banco Central A observação que tenho a fa= é que
essa intervenção deveria ter ocorrido antes, pois nada mais é possível fazer depois de attombada a porta_
A intervenção oo banco do Estado de São Paulo também
veio muito tarde_ Não podemos assistir a esses desmandos na aplicação de """""""'· posto que, no ÍDD, a população é sempre responsabilizada- O banco do Estado de São Paulo emprestou em larga escala a clientes absolutamente inadequados- O Banco Econômico, coofoone larga publicação na imprensa. vinha sendo adVertido
bá mais de um ano, desde o <Xllll<lÇO de 1994. inclusive fazendo aplicaçiies a OIJl!X1'SIIS impe<lidos pelas na:mas iDiemas de funclooamento
da rede bancári.a sem que o Banco Cetuml nada tivesse feito.

De maneira. que o Go~erno agiu acertadãmente intervindo
agora_ É mna pena que não agiu autes.
Em o que tiuba a dizer, Sr_ Presidente.
O SR_ PRESIDENTE (José Eduanlo Outra) - Com a palavra aSenadcna Marim Silva. por vinte minutos.
·

A SR• MARINA sn.V A (PT-AC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente. Sn. e Srs. Senadon:s. gostaria de fazuum b<eve OOIIIIlllÍcado.
•
Todos nós temos acompallhado estaxrecidos os últiroos episódios do massao:e de Rondônia e ao que aconteceu na Fazenda
Manab, no Estado do l'aiá- Nesté·caso ainda não houve confmnação da quaDlidade de pessoas monas em confrooto naquela localidade.
Esta Casa deve acompanhar todos esses: epis6dios não apenas pelo registro pua e simplesmente aqui da tribuna. mas através
de alguma iniciativa CO!ICI<ta que possa tentar algum tipo de solução para esses problemas. E quando me refiro a soluções para esses problemas, além dos ePis6dÍOS particulannenle aqui menciooados. devemos encar.í-los do PJDlO de vista de uma perspectiva
mais global. pela éobrança, junto ao Govemo Federal. de uma de-·
cisão no que se refere à questão da reforma agrãrla:-Neste sentido, hoje pela manhã. eu e o Presidente da Com.issão de Assontos Sociais, o nobre Senador Beni Vems. estive-

manos e toda essa problemática IeCai solm: a Comissão de Assuntos Sociais. p=idida pelo Senad<r Beni Veras_
Da minha pazre bá todo iDleresse em fazer esse 31:00lpallbamento. pela ligação que tenho, no que se refere aos cooflitos de
teira naquela região, que na gnmde maioria estão <l<:Ollendo na
Amazônia, mais ptecisamente em Rondônia e no Estado do Pará.
Hoje n=bi noticias de que estão oc:on-endo também alguns conflitos envolvendo populações indígenas. com relação a demarcação
de terras indígenas. na fronteira do Estado do Paiá_

É fundamental que nos antecipemos a determinadas questõ-

es. sob pena de depois termos de chorar sobre o leite derramado.
S"6 que nesse caso não é sobre o leite e sim sobre o sangue derramado. Por isso é imprescindivel que o Senado não seja omisso
nesses epis6dios dolorosos que estão ocmrendo no nosso País e
que assuma também o papel que lhe é cobrado pela sociedade. oo
seja, busi:ar alguma respostaInsisto: as respostas não podem ser paliativas DO sentido de
apagar incéndios que, digamos assim, jâ focam detonados em várias localidades, mas de ~ alternativas globais no que se
refere aos pxúprios compromissos assumidos pelo Senhor Presidente da República na época de campanha e que dizem respeito ao
assentaD"'elJto dos trabaibadores que não têm ten:a. ou seja. uma ...
política de refoxma agrária. E reforma agxária não é apeaas assentar as pessoas nos projeto5 de coJonizaçJo, como OCOll'eU partir da
década de 70.
.
Quero registtar aqui uma mat6ria que li no jornal Folha de
S. Paulo, do roptesentante deste jomal de cirallação naciooal ""
Estado de Rondônia. E;le fez uma matma muno inte=sante so1m:
OS projetos de assenta.mento oa AmozAnjg, que são verdadeiros
campos de c:oncentraçílo. oode as pessoas. muitas vezes, ficam jo.
gadas. sem assistancia médica, mdito, edocaçio, enllegues à sua
pnlpria
Essas atimdes ocorriam no sentido de tentar diminuir as tensões dos cooflitos que acónteciam no Cenlro-Sol do
Pais e as pessoas emm levadas para a Amazônia, assentadas atmvés desses projetos de colonizBção.
Ressabo que a saída que buscamos 6 eo<atamente a tefonna
agtária no lugar onde os cooflitos estão acontecendo e que ela seja
apupriada à realidade de cada região. pcxque na AmaWnja com
certeza, os projetos de colonização se constitnem um fulcasso já
que não bá como 113nspa1ar as experiências agdcobs do CentroSul do ~ região esta que tem outras caracteósticas tanto de
solo. como rambém da alllma do pnlprio pov<>A mat&ia do jol:nal Folha de S- Paulo cita o caso do Projeto Reca como sendo uma das ""J""Íê"'i" mvoráveis ao desenvolvimeDIO da.Amazôoia. com a iiiiplenmtação de sistemas agrollcxestais,

-e.
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visando a um<XlDSÓICÍO de aUtums peteD<S do cacau, dapupomba. da
acaola, do açai e da casWJbeira, que fanoce ao agriculta< uma boa
:rentahiiicfade sem causar grandes impactos ao meio ambiente.
Essas experi&cias já vêm dando certo. Desde que fui eleita
Senadora. teoho insistido para que as experi&lcias gostadas no intcrior da AmazAnia já sio suficientes para alavancar o seu desenvolvimento, bastaDdo que o Govemo as assuma enquanto política
pública. de desenvolvimento, com ICaJI'SOS, com assistência téc:oi.ca, com pesquisa e, acima de tudo, com decisão política no sentido
de promover o desenvolvimento político daquela região, ouv:iilà<f
as populações que alibabitam.
Quero iDsistir que o Senado da República tem uma grande
contnêoição a dar nesse prooesso, pottjUO todos DÓS somos favoráveis a uma politica social que tire a maioria da sociedade da misêria, o que passa necessariamente por uma politica de refouna aSfária comptometida com todos esses aspectos e advemidadcs sóciocultmais do nosso Pais.
. Nesse caso, pedeterqos COllln'buir e muito. De. minha palie,
bá todo o interesse eiÍ1 dar a minha parcela de contribuição com o
pouco que coobeço da realidade da Região Amaz&iea.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Edumdo Dotra) - Não bavendo mais oradores inscritos, a Mesa coosulta os Srs. Senadores se
alguémdésejafazeruso dapalavm.
0 Sr. RamezTebet - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (José Eduaido Dotra) • Concedo a
palavm ao Senador Ramez Tebe~ por 20 miwtos.
O SR- RAMEZ TEBET (PMDB-Mr. Pmamcia o seguinte
discUiso. Sem xevisão do orado<.)- Sr. Pn:sideme, SI's e SIS- Senadores, quero fazer um registro a fav<r do DOiiciário Voz do B.....U.
Tenbo lido que, uhimamente. há uma campanha pertinaz
para extinguir o horário que há muitos e muitos aDOS 6 denominado Voz do BrasiL Esse noticiário chega aos mais loaginquos rincões da DOSsaPátria o é, a meu ver, o único absolntamonte neutro,
bsolutame te •--'·' ~•e não emite '-'"- ~•e limita
....,...,_r--~op........, ~~se a rettatar fielmente os trabalhos realizados pelos tr€s Poderes da
República: pelo Legislativo, pelo Exeallivo e pelo Judiciário.
Digo, até mesmo, que nunca ouvi da sociedade, de nenhum
PQ~"lar do Brasil reclamação contra·a Voz do Brasil. Jli ouvi, po<
exemplo. muiros.protestos oontra o horário reservado aos partidos
políticos, mas mmca ouvi nenhuma voz, nenhUUÍ R!Ciamo contra 0
noticioso Voz do Brasil.
Contra ele se diz, Sr. Presidenle, Sry eSrn. Senadores, que
teve erigem no "'gime ditatorial de Getlllio Vargas, periodo compreendido ontie 1930 a 1945. Mas quanta coisà nasceu nesse perlodo.. Lembro. por exemplo. que as primeims leis trabalhistas neste País, de proteção ao trabalho e ao n.balbadcr, são oriundas do
período da. ditadura. O fato inconteste que- não posso testemunhar
esse pezlodo de 30 a 45 -, se antes pudesse a Voz do Brasil ter
sido insttumento ro porta-voz de propaganda do regime ditatorial,
era esse o sistema que vigia em nossa Pátria.

a

"

Hoje, analiso os fatos de fcmna diferente. A Voz do Brasa
não distingue parlamentares, mas fielmente os trabalhos da
Câmara dos De!'1tados e do Senado da República, principalmente.
Com certeza, todos os que passaiam boje pela tribona tetio vez
em a Voz do BrasiL
Penso no povo, no cidadão humilde do Aae, por exemplo,
que a Secadora Marina Silva representa tão bem, do meu Mato
.Grosso do Sul, das muitas localidades que não t&n eueigia elétrica, onde não chega a transmissãà da televisão, onde s6 se pode ou-

505

viro mdio a pilha. Como esse cidadão vai ter noticia do que acon-,
Pals?
-A Voz do BniSil é um noticioso neutro~ isento, imparcial.
que leva inf011!1aÇão a todos os qnadrn•tes da nossa Pátria, àqueles
lugares esquecidos onde os bens mais COIIlllilS da civilização ainda
não chegaram. A Voz do Brasil cumpre esse papel democrático.
Pergunto: em toda a imprensa televisionada e falada.,. que
hodrio temos pam a tomsmissão daquilo que acontece na rlossa
Pátria e DOS tr€s Poderes da República?
Sr. ~ srs e SIS- Senadores, não quero alcngar-me,
mas Jevallloa·mluba vozemiiODledaJustiça. para di= que a Voz do
Brasil constitui-se até em fatorde integração E todos nós, aqui, oo 50'
Il8do da República, deveremos, no DlODlell!o opcxttmo,lutar para que
essenoliciosocoDimJe cbegandoatodososrincilesdanossaPátria.
Era o que tinha a diur, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Duua) - O Sr. Senador José Ignácio Ferreira enviou diScurso à Mesa, para ser publieado na fO!lDil do disposto no art. 203 do Regimento Inlemo.
S. Ex" será atendido.
O SR- JOSÉ IGNÁCIO .FERREIRA (PSDB·ES-) - Sr.
Presidenle, St's e Srs. senadores, carlubosamente roiU!ada pelos
capixabaS como a "Atenas do Espírito Santo", em virtnde do alto
índice intelectual de sua oonmnidade, a cidade de Cachoeiro de
Itapemirim, distante 140 quilômetros de Vrt6ria, capital do Espírito Santo, tnmsformru-se, por força de S.u aoeleiado desenvolvimento, no principal pólo eoonômico do sul do Estado, em tomo do
qual se sitnam llj,numicipios da região.
Cachoeiro de Itapemirim pode exibir, eom justo orgulho, o
galaidão de ser o Municipio capixaba que, ao longo das últimas
décadas, sempre oferec<U tmtame:nto prioritário A cansa educaciona!. As fuciJidacJes ofe~das pelos govemantes cacboeirenses à
P"l"lação estu<laljtil da região certamente se CODStimir.un numa
das causas do aesoente progmsso experimentado pela região. Pam
que se teoha uma idéia do acerto dessa politica edueacional, digase boje que existem S2 mil. crianças e adolesoentes esmdando nas
·--las nlb"-· e......:_,,.;.. do Muni.-<rno. O ensmo.· pratt'cado
~
~ ~ ....- -.-can responsabilidade, sempre gera uma cx-mnnid•de responsáveL
O esforço desenvolvido pelas autoridades e pelo povo de Cachoeiro de ltapemirim para o apiÍ!I10!'11lDemo do ensino do 1'
gnru não vinha tendo, até então, a contrapartida do Govemo Fedotece no seu

ra1 na oferta de cursos técnicOs qualificados que permitissem a formação de mão-<le-obm especi•li7llda a nlvel de seguDdo gmu, imprescindivel para manutenção dos padi6es de desenvolvimento do
Municipio.
Há anos, Cachoeiro de ltapemirim vem reivindicando da
União a .instalação cm suas fronteiras de uma escola técnica federa1, numa batalba à qnal se ligaram as lideranças políticas de todos
os matizes, entidades sindicais e empresariais e, principalmente, a
esciarecida po!'1lação da cidade. O atua1 Prefeito de Cachoeiro de
ltapemirim, José Tasso de Andrnde, que vem desenvolvendo uma
administração brilhante, inteitamente voltada pam os interesses
maiores da comunidade cacboe~ foi uma das primeiras vozes
a se fazer ouvida na pregação em favor dessa escola técnica,. ao
lado de ootros antecessores seus.. como os atuais Deputados FedeXl!ÍS Roberto Valadão e Theodorico FOIIaÇO- Esse esforço não terá
sido em vão po<qUe o Governo Federal já manifestou a disposição
de atender ao meril6rio pleito. A Escola Téaüca Fedetal de Cachoeiro começa a deixar de ser ut.n sonho para se transfonnar
numa gloriosa realidade.
M primeiras providências priti<:as para exe<:Ução do projeto já foram concluidas. A área indicada para abrigar o empreendi-
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mento, com mais de 100 mil metros de extensão. já se acha no es-

tágio de dmptopiiaçio amigável por parte da Prefeitura Mwlicipal, encanlmndo-se em fase fmal de elaboração o projeto físico e
cunialJar do novo estabelecimento de ensino.
É inegável que a Escola Téciiica Federal de Cachoeiro será
um
na história cducacio!lal e cc:onemic:a de Cachoeiro de
Itapemióm. c trará iD!moros heneflcio:; Dia apenas pua e5S'! Município. mas também para todos aqueles que o cimmdam. E evidente também que os efeitos hen~fioos c salutares dessa iniciativa
se espaibariio por todo o Estado, porque essa escola representará o
inicio da tão
interiorização do desenvolvimento do Esji:rlto Santo, hoje restrito à região metropolitaDa da Grande Vlláia-

outros Senadores que dá nova redação ao inciso II do art. 40 da
Coostimição Fecle..I, tendo
. Parecer favorável, proferido eni Plenário, relatdr:' Stnador
Edison Lobão, em sibstituição à Comissão de Coustitu'ição,lilstiça

eCWubmL

,

=

... (PROJETO DE RESÕLtçÂÓ N' 65, DE 1995)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Resolução n• 65,
de 1995, de autoria do Seuador Humberto Lucena, que acrescenta
um art. 60-A ao Regimento Interno, instituindo a Procuradoria
Parlamentar, e dá outras providências, tendo
Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário, em substituiOs milhares de alunos que CODCiuem a 8" série do t• grau
em 1odo o sul do Estado passaliio a ter, oom a Escola Técnica Fe- ção .às Comissões
deral de Cachoeiro, novas c generosas opções em termos dé 2• , .
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Stnador
grau. Com o novo estabelecimento de ensino técnico, esses jo- IIis Rezeude; e
,
.

necessm.

vens çapixabas estarão. ba!>ilitados e profissionaln}cnte aptos a
- Dintora, Relator. Seuador Reuau Calheiros..
ingressar no mercadõ de trabalho antes dos 18 anos de idade.
O
SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutta)- Está eucerAssim, não depemlerão apenas do cutSO de segundo grau, preparat6rio para iJJ8resso na Universidade. Muitos alunos. por sioal, rada a sessão.
Diio têm aproveitado essa opção, porque lhes falta poder a<flisitivo
pualmto-

Escola Téroica Federal

de Cachoeiro, um empreendi- SÚMARIODAATADA1J9'SESSÃONÃO·DELIBERATIVA,
REALIZADAEM11DEAGOSTODE1995
tamrá realidade gi3Ç3S ao Presidente Fernando
Hemique. que muilo em breve estaiá hl>etando o s = neasRETIFICAÇÃO
sirios à execução da obra, será a cootmpartida do Govemo Fede_
Na
publicação
do
sumário,
feita oo DCN, Seção Il de 12 de
I>~ às ações educacionais desenVolvidas por Cachoeiro de Jtapemirim- Quaodo eia entrar em operação, estarão sendo oferecidas oo agosto de 1995,na página 1381l,l'coluna irem1.2.1- Leillua de
seu primeiro ano 240 vagas aos alunos. d.iviclido$ entre os tJ:ês cur- projetos.
A

meniO que se

sos do cuniculo - T6cnico em Edificações, Técnico em Mecânica Onde se lê:
e Técnico em Eletricidade. Para o scl]lllldo aoo estatiam previstas
-Projetas de Lei do Senado n• 229, de 1995, de
480 vagas e. para o terceiro, 71JJ. Há uma possibilidade de que,
autoiia do Seuador Renaa Calheiros. _
com o aproveitamento do espaço em ansos notmnos, a oferta de
vagas poderá subir para miL
- Projeto5'de Lei do Seuado n• 229. de 1995, de
Teeho certeza, Sr. Presidente. SnSeoadoias e Srs. Senadoautoiia da Comissão Temporária do ''Vale do São F13ll.
res, de que brevemente e$W:emos saudando o surgimento de um
CISCO • ...
novo lemplo do saber, plantado uunia tma que fez da educação a
sua preocupação pem>e.

..

O SR. PRESIDENTE (I~ Eduardo OUtra)- A Mesa consulta se alguém deseja fa= uso da palavra. •
Nada mais havendo a llatar, a Presidência vai encetl'3I' os
trabolbos. designando pua a s=iio oodinária de miJauhãa seguinte

ATA DA llii"SESSÃO NÃO-DELmERATIVA
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO
(Publicada no DCN, Seção Il de 12 agosto de 1995)

REliFICAÇÃO

ORDEM DO DIA
-1PRO!'<JSTA DE EMENDA À CONS1TIUIÇÃO
N" 17,DE1991

Na página 13832. I" coluna, no discurso do Seuador Romero Jucá, na 6'1iuha do I• parágrafo da referida página.
Onde-se lê:

(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do
Leia-se:
art. 358 do RegimentO Interuo)
Votação, em primeiro tumo,' da Proposti de Emenda à
Constituição n° 17, de 1991. de autoria do Senador Pedro Simon e

-· essencial do alcance dessa meta é a inexistê.n-
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Ata da 121a Sessão Deliberativa Ordinária,
em 15 de agosto 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Luiz Alberto de Oliveira
.Antonio Carlos Valadares, Ney SuassWUJ e Bello Parga

ÀS 14 HORAS E 30 MIMUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS. SENADORES:

Estado-Maior das Forças Anmdas. crédito especial no valor de R$
88.000.000,00, para os fms que especifica. sancionado e trasformadona Lei n•9.084, de 11 de agosto de 1995.

Ademir Andrade - Antônio Carlos Valladares - Arlindo
Porto- Arthur da Távola- Bello Parga.- Benedita da Silva- ·a~
OFÍCIOS
Veras- Bemardo Cabr.il-·Carlos Patrocínio- Casi!do Maldaner
- Coutinho Jorge - Élcio Ãlvares - Emília Fetll3Ild0s - Epilácio
DE MINISTRO DE ESTADO
Cafeteiia - Emaodes Amorim - Femando Bezerra - Flaviano
Melo- Fnmcelino Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata- Gil·
berto Miranda- Guilherine Palmeira- Hugo Napoleão- Humber·
N• 84/95, de 7 do corrente. do Ministro da Educação e Desto-Lucena-Íris Rezende- Jader Batbalbo- Jefferson Peres- porto, xeferente ao Requerimento D0 1.032, de 1995. de InformaçõJoão Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Abreu es. do Senador Gilberto Miraoda.
Bianoo- José Agripino- José Eduazdo Dulla- José FogaçaAs informações foram encaminhadas. em c6pia.
José lgnacio Peneira- José Roberto Amlda -Júnia Marise- Lauao Requerente.
ro Campos - Lucidio Portella - Lúcio ALcantara- Lúdio Coelho
O requerimento vai ao Arquivo.
- Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva- Marluoe Pinlo- Mauro Miranda - Nabo< Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares Ooofre QuiDan- Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto Requião- Romeu Tuma - DO SR.t•SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS
Ronaldo CuDba Lima- Sebastião Rocha- Séq;io Machado- ValEncaminhando à revisão do Sena.do Federal aarógrafo do
mir Campolo- Vdson Kleinubing- Waldeck Omelas.
seguinte projeto: "'
O SR. PRESIDENTE (BeUo Parga) - A lista de presença
aCDsa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número
regimeolal. declaro aberta a sessão.
·
Sob a proteção ~ Deus, iniciamos nossos: trabalhos.

O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres.
procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 85, DE 1995
(N" 1231.15, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo, por Troca de Notas, ..
sobre o Exen:íào de Atividades Remuneradas por

Parte de Depeu~tes do Pessoal Diplomático, Consultar Administrativo e Técnico, celebrado entre o Goverilo da República Federativa do Brasil e o Governo
âa Aastrália, em Camberra, em 22 de agosto de 1!194-

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE.DAREPÚBLICA

O Cougresso Nacional decreta:
Art.. 1o Fica aprovado o texto do Acordo por Troca de No-

tas, sobre o Exen:icio de Atividades Remuneradas por Parte de

Dependentes do Pessoal Diplomático, Coosular, Adminístí-ativo e
Técnico, oeleb!lldo entre o Govemo da Replblica Fedenl!iva doBraRestituitdo autégrafos de projetos de lei sancionados:
N" 282, de 1995 (n• 854/95, na origem), de 11 do oomnte, sil e o Governo da Auslrilia. em Camberta em 22 de·~ de 1994.
Parágrafo únicoc Ficam sujeitos à aprovaçl<> dq Congresso
referente ao Projeto de Lei n• 12, de 1995-CN, que autoriza o PoNacional quaísque:r atos que impliquem tevisão do referido Acorder Executivo a abrir ao Otçamento Fiscal da União, em favÕr do do, assim como quaisquer .ajustes complementares que, nos termos
Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no do inciso I do art. 49 da Constituição Federnl. acarretem encargos
valor de R$ 71.600.000,00, para os fmsque especifica, sancionado ou comprOmissos gravosos ao patrlm.ÕIIio nacional
e tianSfonnadonaLei n•9.083, de II de agosto de 1995.

N" 283, de 1995 (n• 855/95. na origem), de II do corrente,
referente ao Projeto de Lei n° 21, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
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1. O Governo da República Federativa do Brasil e o Gover~
no da Austrália acordam que membros da. famflia que vivam em
SeDbores Membros do Congresso Nacional.
companhia de um membro de uma ntissão diplomática oo repartiDe confonnidade com o disposto no art. 49, inciso I, da ção consular do Estado acreditante serão, numa base de reciprociConstitnição Federal, submeto à elevada considetação de Vossas dade. autorizados a exercer atividade remunerada no Estado acreExcelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor ditado, em confonnidade com as disposições legais deste úhimo e
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto de AOOido, segundo as cláusulas deste Acordo. A autorização em apreço pode
por troca de Notas, sobre o Exercicio de Atividades Remuneradas ser denegada nos casos:
por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
~
minislr.ll.ivo e Técnico, celebtado entre o Govemo da Republica
a) em que o empregador for o Estado acreditado, diretaFedemti.va do Brasil e o Govemo da Austrália. em Camben'a,. em mente ou por imetmédio de suas autarquias, fundações, empresas
22 de agosto de 1994.
públicas e sociedades de ecooomia mista; ou
Brasília, 26 de dezembro de 1994.- Itamar FrBDco.
b) em que a segurança DaCional possa ser afetada.
2- Para fins deste Acordo:
(i) "membro de missão diplomática oo de repartição ccnsuEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 616, DE 13 DE DEZEMBRO lai" é qualquer funcionário do Estado acreditante (que não seja naDE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS cional ou residente permanente de Estado acredita2'>) em uma
RELAÇÕES EXT!jRIORES
missão diplomática, repartição consular ou representação junto a
.
organismo intemacional;
(u) "membro da família" é a pessoa que o Estado acreditado
Excelen~ssimo Senhor Pzesidente da Repjblica,
credenciou como tal e que vive oficialmente em companhia de um
Submeto à consídeJ:ação de V cosa Excelência o lllleXO texto de meml:ro de uma missão diplomática cu repartição consular.
ACO<do sobre o Exetcicio éle Atividades Rem1JilOt3das por Pare de
DePencJentes do Pessoal Diplomático, Consular, AdmiDistlalivo e
3. A autorização para exercer atividade ~ não
Técnico, cdebmdo em Cambem, em 22 de agosto de 1994, entte o será dada nonnalmente se o membro da fa.mflia, ao iniciar essa atiGovemo da Replblica Fedmtiva do Brasil e o Govemo da Ans1Iá1ia.
vklade, deixar de se enquadrar nessa situação.

MENSAGEM N•1.202, DE 1994

Coosuiax;.

-

4. A autorização concedida pant o exett:ício de atividade re2- O presente Acnndo - de teor similar aos celebrados com munerada perdurará até o momento da partida do membro da misos Estados Unidos da América, o Caiiadá e a gr.I.-Bretanba (em s4> diplomãtica ou repartição CQQSUlar.
1987), com a Argentina (em 1991), com o Chile, a Colômbia e o
Uruguai (em 1993) e com a Dinamarca e Venemela (no corrente
5. O pedido de autorização para o exetcicio de atividade reano) - espelha clara tendência histórica, decorrente do desenvolvi- munerada setá tr.msmitido por nota verbal da missão diplomática
mento cultural do mundo ocidental e da valorização do papel da do Estado acreditante ao Ministério das Relações Exteriores do
mulher na sociedade modema..
Estado acreditado. {) Pr=ssamento deste pedido, no que respeita
3. No se,viço diplomático brasileioo. as novas ge<aÇões reivin- a quaisquer exigências relativas ao exercício da atividade oo for~
dicam espaço profissional autônomo, no exterior, pata sous depend- malidade semelhantes, ser.! feito de fama que pennita ao membro da
entes em geral- cônjuges em especial- que relutam, cada vez mais, família exercer a atividade p:etendida o quanto antes possível. Este
em abdicar de seu direito ao IIailalho pata desempenhar apena$ funçõ- Acordo. contudo, não eximO-o membio da família da necessidade de
es de acompanhamento do funcionário tr.msferido a outro país.
possuir as qualificações necessárias pãra a citada atividade ou empre4. Nessas condições, pemrito-me submeter a Vossa Exce- 'lP e não ol:riga o Estado acreditante a recoohecer quaisquer tibllos lência o anexo projeto de Mensgem aó Congresso-Nacional.. jonta- que possua o membro da famllia como suficientes para dar ao inteme:çJ.te com cópias· autênticas do Aootdo, com vistas a se:n encami- ressado o dlreito de começar~ exercer qualquer atividade..

nhamento à apreciação do Poder Legislativo.
·
Respeitosamente,- Célso L N. Amorim, Ministro de Esta6. No caso de membro da fann1ia que goza de imunidade de
do das Relações Exteriores.
·
jurisdição civ·il e adm.inist.rativa no Estado acreditado, em confor·
Cambetra, 22 de agosto de 1994 midade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas
ou qualquer outro instrumento internacional aplicável. tal imunidade ser.! suspensa pelo Estado acreditante no que diz respeito a
Senhor Ministro,
todas as questões suscitadas pela atividade ~e que sejam da
Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa Ex~ c:<>mpeiÔnCia da legislação civil e administr.>tiva do Eslado acreditado.
celência desta data. cujo teor. empormguês. é o seguinte:
Em tais casos, o Estado acreditante também suspcnc1erá a imunidade
de exeo>ç3o de qualquer sentença contza o membro da família.
A Sua ExcelênCia o Senhor
Senador Gareth Evans
7. Na hipótese de que um membro da família a quem este
Ministro das Relações Exteriores da Austiália.

. "Senhor Ministro.
Tenho a honra de propor a Vossa Excelência~ em nome do
Govemo da Austrália. o seguinte Acordo entre o Governo da Re-pública Federativa do Brasil e o Govemo da Austtália. sobre o
exercício de atividades remuneradas por parte de dependentes do
pessoal diplomático. consular, administtativo e técnioo de uma das
Partes, designado para exen;er missão oficial na rotxa, como membro de ntissão diplomática ou repartição ccnsular com sede em
qualquer um dos deis poises.

Acordo se aplica tenha imunidade de jurisdição penal confonne a
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas ou qualquer outro instrumeDlo internacional aplicável e seja acusado de infração
penal relacionada com soa atividade remunerada, o Estado acreditante cansid.erará seriamente qualquer solicitação escrita de renún~
cia àquela imuni~

8. De confonnidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas ou qualquer outro instrumento inlemacional
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aplicável. os membros da família estarão sujeitas à legislação
cal e previdenciária do Estado acredilado em todos os assuntos ligados â sua atividade remunerada nesse Estado4
9. Este Acoolo enttan\ em viga: 30 (trinta) dias depois que
ambas as Partes se notifiquem mutuamente o cumprimento dos
respectivos requisitos legais internos necessários.
10. O presente Acoolo continwxá eni vigor por lei!lpo indeteiillÍDadO. Qualquer das Partes podeiá denuncill-lo a qualquer
tempo. mediante notificação escrita que surtirá efeito 6 (seis) meses depois de recebida.
Caso o Govemo da República Federativa do Brnsil concorde com as disposições acima. tenho a honra de prop:>r que a presente Nota e a de resposta de Vossa Excelência. no mesmo sentido, constituam um Acordo entre nossos dois Governos.
Aproveito a oporttmidade pata reiterar a Vossa Excelência
os protestos de minha mais alta consideração.

3. Authorisation will not normally be given if the Inember
of the fami!y would, by entering into lhe proposed employmen~
cease to formpart oftbe mem.ber's bousehold.
4. AIJ.y authorisation to accept employment will continue
until the time of departure of the member of the diplomatic mission or consular posL
·
5. The request for authorisalion to enguge in a gainful oocupation will be conveyed by means of a Note Verbale from the diplomatic mission of the sending State to the Ministry of Foreign
Affairs of the receiVing State. The procedures for handling this request. inch.Jding any requirements relating to work permits or similar formalities, will be applied in a way tbat enab1es the member
of the family to engage in the intended employmenl as soem as
possible. This Anangement does not. however. excmpt a member
of lhe family from the need to possess any qualifications: necessary
for such employment and does not oblige the receiving State to recognize any qualifications held by a member of the family as
being suffiCÍent to enlitle that person to engage in any occupation..
Gareth Evans"
6.1n the case of members of the family wbo enjoy immuni2. Em resposta. inf~ Vossa Excelência de que o Govano ty from the civil and administrative jurisdiction of tbe receiving
brasileiro oonca:da com os tetmos da Nota aciroa ttanscrita. a qual, State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic
juntamente com a presente. pas:sacl. a coostimir um Acoido entre o Relations or under any other applicable intemational instroment.
qovemo da Austtália e o ·Govemo da República Federativa do Bruil. such immnnity will be waived by the sending State :in respect of
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência ali matters arising out of the gainful occupation and falling within
os protestos da ntinba ntais alta consideração. - Celso L.N. Amo- lhe civil and ad.m.inistxaJ.ive Iaw of the receiving Sta.te..In such carim, Ministro de Estado das Relações Exterioxes da República Fe- ses. the sending State will also wave the immunity from exeru.tion
of any judgement against a member of the family.
derativa do Brasil.
7. In lhe event that a member of lhe famíly to whom this
Non Official Translation ,.Arrangement applies has immunity from criminal jurisdiction in
-accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations
His Excellency
or under any olher applicable intemational instrument and is accuSenator Gareth Evans
sed of criminal offence arising out of the gainful occupation, the
Minister of Foreign Affairs of Australia
sending State will give serious consideration to any ~ten request
Canberra. August 22, 1994 for the waiving of such immunity.
8~ ln accordance with the Vienna Conven9on on DiplomaMr. Minister,
.
I have lhe honour to acknowledge receipt of Your Excellen- tic Relations or any other applicable intematlonal instrument
members of lhe family wijl- be subject. to the flSC31 and social secucy·s Note dated today, which reads as follows:
rity regimes of the receiving State for ali matters connected with
''Mr. Minister,
I have thehonour to propose to Your Excellency, on behalf their gainful occupation in tliat State.
9. This Ammgement shall come into affect thírty days after . . _
of the Government of Au~lia. tbe following ~gement con·
cerning the employment of members lhe familíes of diplomatic the last notiftcation by either party on the execution of the domesand coosular per5onnel from one of the Parties assigned to lhe o<ber tic legal requirements necessary to its conclusion.
10. This Arrangement will remain in operation for an indeParty as a member of the diplomatic mission a: a COiistllar post.
fmite period. Either State may temrinate it at any time by giving 6
1. Members of the family fonnin$ Pal1 of the official bousehold of a member of lhe diplomatic mission or a consular post of (six) months notice in writing to lhe other State.
ln case lhe Government of the Federative Republic of Brathe sending State will, on the basis of reciprocity. be authorised to
engage in a gainful occupation in the receiving Stale in accordance zil agrees with proposals bereby presented, this Note and the Note
with Yor Excellency's reply through which is expressed the con"With the provisions of tbe law of lhe receiving State and subjetct to sent
of yoor Gov~ shall constiture an Amtngement between
lhe provisions of this Ammgement. The authorisation in question ou r two Govemments.
may be refused in cases in wbich:
I avail myself of lhis oppornmity to renew to Y our Excel~
(a) lhe employer is lhe re·Ceiving State, inciUding instances lency the Assurances of my hi.ghest consideration.
wbere the Staie would be acting as an employer through its quasiGareth Evans"
independent organizations, foundations, public or míxed-economy
enterprises; 01' mwhich
ln reply I have tbe honour to State that tbe Brazilian Go(b) national secutizy migbt be affected.
vemment agrees with the proposal of the Govemment of Australia
and agrees tbe Ministry's Note and the present reply shall consti2. For the puiJX>SOS of this Arrangement
(i) "a member of the diplomatic mission or a colisular post" tute an Arrangement between the Govemment of lhe Australia and
means any employee of the sending State (who is nota national or the Govemment of the Federative. Republic of Brazil.
I avail myself of this opportunity to renew to Y our Excelpermanent resident of lhe receiving State) in a diplomatic mission.
Iency the assurances of bigbest considerntion.- Cdso LN. Amorim.
consular post or mission to an intemational organization:
MinisterofExternal Relations ofthe Federalive Republic of Brazil.
(ri) "a member of the family" means a person whom lhe receiving State has acxepted as sucb and who forms part of lhe otlicial
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nahoosehold o( a memberof a diplomatic mission COiiSillar post.
cionaL)

or
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PARECERES
PARECERES N"S 487 E 488, DE 1995
(Das Comissões de Constituição. Justiça e
Cidadania. e de Assuntos Econômicos)
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 59194 (n°
3.123192, na Casa de origem), que "Dispõe sobre o
pra>o de publicação, pela Seadaria da Reaita Fedemi, dos modelos de Declaração do Imposto de Renda"

PARECER N" 487, DE 1995
(Da Comissão de Constimição, Justiça e Cidadauia)
Relator: Senador Luci.o Akântara

I-Rdatório.
Aprovado pela Câmaza dos Deputados, sob n• 3.123/92, é
submetido ã apreciação desla Comissão o Projeto de Lei da Câma~
ra n• 59/94, de autoria do ilustre Deputado José Maria EyrilaeL
que ''Dispõe sobre o pruc .de publicação. pela Se<:retaria da Receita FederaL dos modelos dé Declaração do Imposto de Renda".
O art. 1• determina que a ''Secretaria da Receita Federal faní
publicar no Diário Oficial da União. até o dia 15 de fevereiro do
ano subseqüente ao ano a: que se :referem as declarações? os fOl'DDlJários de declaração de imposto de renda das pessoas !JSicas e pessoas jurídicas''. O art. ZO prevê adiamento automático dos prazos
de apresentação das declarações, assegurando-se aos contribuintes
o prazo de 75 (setenta e cinoo) dias, OO!ltados a partir da publicação dos formulários, sempre que esta atrasar.
Na sua justificação, alude o autor aos freqüent<s atrasos na plblicação dos modelos de declamção de impos!D de renda e respectivas
instruções de preenchimento, O que ac.am:ta tumUlto a tOOos. pois O
prazo fmal para entrega da declaração nem sempre é prorrogado.
IT- Voto do Relator

Projeto de Lei da Câmara n• 59/94, que "Dispõe sobre o prazo de
publicação, pela Secretaria da Receita FederaL dos modelos de
Declaração de Imposto de Renda", tem seu mérito submetido à
aprecia.çio desta Comissão, nos tetmos do art. 99, inciso IV, do

Regimento ID!emo.
2. O art. 1o determina que a ''Secretaria da Receita Federal
faiá publicar no Diário Oftcial da União. até o dia 15 de fevereiro
do ano subseqUente ao ano a que se referem as declarações, os formulários de declaração de Imposto de Renda das pessoas físicas e
pessoas jurldicas"- O art. 2" prevê adiamento automático dos pra"" de apeeseotação das declarações, assegurando-se aos contribuintes o prazo de 75 (setenta e cinco) dias, contados a partir da
publicação dos formnlários, sempre que esta atrasar.

3. Na sua justificação~ alude o autor aos freqüentes atrasos
na !"'blicação dos modelos de declaração do Imposto de Renda e

respectivas intruções de preenchimento, o que acarreta tumulto a
todos. pois o prazo final para a entrega da declaração nem sempre
é protrogado.
4. Designado relator, o ilustre Senador Lauro Campos emitiu parecer favorável, com ttês emendas modificativas de sua autoria, lido por n6s ,._ reunião desta Comissão, realiuda em 27 de junho próximo passado.
5. O relator considerou in6cua a versão do projeto de lei
otiundo da Câmara dos Deputados, após aprovação de emenda naquela Casa que eliminco do projeto orisinal a obrigatoriedade de

publicação, no Diário Oficial, das Ulstruções de preenchimento
dos formulários de declaração do lml"sto de Renda das pessoas

f'J.Sicas e jutídicas. Assim, entendeu oportuno restabelecer dita obljgatoriedade. argumeotaodo que:
"A publicação antecipeda no DOU do inteiro teor
das instruções posteriormente divulgadas nos manuais. a
exemplo do que já é feito com os modelos de declara-

ção. seri,.a de grande utilidade para os contribuintes em

Segundo a Constituição FederaL cabe à União legislar sobre

gemi, especialmente para as pessoas jurldicas, que ad-

direito tributário (Art. 24, inciso 1) e, particularmente, sobre im-

quirem os for:mulários em papelaJ:i.a e para as pessoas fi~
sicas que se dispoçtham também a adquiri-los empapelaria ou que não hecessitam dos mesmos, por declarar em

postos federais, entre os quais o imposto sobre a renda e proventos
de qualquer naroreza (arL 153? inciso ill). Por outro lado. compete
ao Congresso Nacional dispor sobre o assunto (art. 48, iD<:iso O.
por iniciativa de qualqu~rde seus membros (art. 61),
As disposições do projeto de lei em come.ttto qu.ardam conformidade com os dispositivos da Lei Maior e os princípios dela
decorrentes e se harmonizam com o ord.ena.mento jurídico pátrio.
Nos termos do art. 101, do Regimento Interno~ cabe a esta
Comissão opinar sobre a constitticionalidade,- juridicidade e regimentalidade da proposição. cujo mérito campete à Comissão de
Assuntos Econômicos examinar (art. 99, inciso !V do RISF).
Diante do exposto, votamos pela constihlcionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de Lei da Câmara n° 59/94 e
sugerimos seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos quanto ao mérito.
.
Sala '"*Comissões, 5 de. abril de !995.- Iris Rezeode,

Presidente - Lúcio Alcântara, Relator - Francelino Pereira Ademir Andrade- Esperidião Amin - Arlindo Porto - Ronaldo C. Lima- Josapbat Marinho- Romeu Toma- Rames Tebet- José lgnácio- Bernardo CabraL
PARECERN"488,DE 1995
(Da ComisSão de Assuntos Económicos)
Relator: Senador Bello Parga

1-Rdatório
Aprovado pela Comissão de Constituição~ Justiça e Cidadania quanto à constitucionalidade. juridicidade e regi mentalidade? o

disquete.

Esta providência. se justinca ainda mais pelo fato •
de a data-limite para a entrega da decl=ção, anteriormente fiXada em 30 de abril, ter sido antecipeda para 31
de maxço. a partir· de 1986, OO!lforme deteonioado pela
Lei n• 8.981, de 20 de jaoeiro de 1995 e. pela Medida
Provisória n• 998. de 9 de maio de 1995.
A publicação em DOU das referidas instruções
teria a grande vantagem de torná-las oficiais, isto é. de

inseri-las na legislação tributária com a natureza de norma complementar, nos termos dos arts. 96 e 100. inciso
- I, do C6diio Tributário Nacional e seria feita sem pre..
juízo da posterior edição e distribuição dos manuais. tal
qual se procede atualmente."
6. Submetido o projeto à discossão, o nobre Senador Beni
Veras considerou-o irrelevante e desnecessário. Colocado em votação, foi ele rejeitado. tendo o Sr. Presidente da Comissão incumbido o Senador Bello Pazga. que votou pela rejeição, de redigir o
vencido.

7. É o relatório.
IT- Voto do Relator

8. Conforme destacado no parecer vencido, a Sec:retaria da
Receita Federal não tem atrasado a publicação, no DOU dos: modelos de declaração do imposto de renda. fazendo-o no mais tar-
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Acresce ainda. no tocante às pessoas f'lSicas. que suas declarações incluem a prestação de inúmetas informações extraídas de
documentos emitidos por terceiros. que nem sempre cumprem os
prazos estabelecidos pata sua entrega.
Tendo a lei fiXado uma data-limite pata apreseotação da declaração e sendo omissa quanto a prazo de divulgação dos modelos de declaração e suas respectivas instruções de preenchimento.
crioU-se uma situação- de incerteza para o contnOuinte, sempre à
espera de uma event!al prorrog;\Ção de prazo, toda vez que há
atraso na referida divulgação. E esta tem sido a praxe nos últimos
anos. Por isto, teve o auior o cuidado de fixar prazo para a SeCretaria da Receita Fedetal publicar os modelos de declaração e suas
respectivas instruções de preenchimento e de garantir equivalente
dilatação de prazo para o contribulme, sempre que haja -.o por
parte da Receita Federal,
.EntretaDlo, a versão que resultou aprovada pela Câmara dos
DeJ>ltados, em decorrência de emenda do Deputado F=cisco
Domelles. fixa pmzo para publicação dos fonnulfuios de declara·
ção. mas não faz qualquer menção às respectivas instruções de
·
Arlindo Porto- Francelino.Pereira.
preenchimento. Tal versão, no nosso entendimento, tomou o proVOTO EM SEPARADO VENCIDO DO SENADOR
•jeto de lei in6cu~ pois. do ponto·de vista do contribuinte. tão imLAURO CAMPOS NA COMISSÃO DE
portante quanto o fomwlário são as instruÇões de preenchimento.
ASSUNTOS ECONÓMICOS
Na ptática, não há como preencher os fOilDlllários de declaração
Sobre o Projeto de Lei do Câmara n• 59194, de imposto de Ieoda, senão mediaote atenta leimra das instruções
que "dispõe sobre o prazo de pubHcação, pela Secre- conespondentes.
Não é por outra :mzão que a Receita Federal edita e distribui
taria da Receita Federal, dos modelos de Declaração
a domicilio, todos os anos, mam.Jais explicativos. Não tem _sido.
do Imposto de Renda".
contudo, possível àquele órgão fazê.. lo sem atraso, devido a proI- Relatório
IJlemas recom:ntes de onlem orçamentária (falta de recursos a
Aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada· tempo), administtativa (licitação demorada) e operacional (unpresnla quantO à constitucionalidade. juridicidade e regimentalidade, o são e distribuição descentralizada). Em conseqüência, a Receita
Projeto de Lei da Câmaia n• 59/94, que "Dispõe sobre o prazo de tem adiado, nos últimos anos, o prazo de entrega da declaração pepublicação, pela Secretaria da Receita Federal, dos modelos de los conrnbuintes.
A Secretarià da Receita Federal não tem attasado a publicaDeclatação do Imposto de Renda", tem seu mérito submetido à
apreciação desta Comissão, nos termos do art. 99, inciso IV. do ção oo DOU dos modelos de declaração. fazendo-o, oo mais tardar, em janeiro. Este órgão nos informou que não teria a menor diRegimento Intemo.
O art. J• determina que a ''Secretaria da Receita Fedem! fará flCUldade em fazer publi~:--no mesmo veículo de divulgação e em
publicar no Diário Ofwial da União, até o dia 15 de fevereiro do igual data, as instruções de preenchimento correspondentes. Tal
ano subseqüente ao ao.o a que se referem as declarações. os formu- publicação, no seu entender; não deveria, conbldo , substituir a
lários de declaração do ünpos\o de renda das pesi[OOS físicas e pes- edição dos três diferentes manuais, que contêm não só as instruçõ- ...
soas jurídicas". O art. 'Z' prevê adiamento automático dos prazos es de preenchimento como também, no caso de pessoa física. os.
de apresentação das declarações. assegurando-se- aos contribuintes próprios formulários a serem preenchidos.
Reconhecemos a alta qnalidade gráfica· dos manuais e a
o prazo de 75 (setenta e cinco) dias, cootados a partir da publicaenorme ajuda que propon::ionam aos contn"buintes. em especial
ção dos fonnulários, sempre que estaatJ:asar. •
- -Na sua justificação~ alude o autor dos freqüentes atrasos na aos seis/sete milhões de pessoas f"ISicas. Consideramos. assim. qUe
publicação dos modelos de declaração de imposto de renda e res- seriam um retrocesso substituí-los por avulsos de diárias oficiaiS
pectivas instruções de preenchimento, o que acarreta tumulto a to- que, entre outros, apresentariam os seguintes inconvenientes: baidos. pois o prazo fmal pan entrega da declaração nem sempre é xa qualidade gráfica, não-veiculação dos formulários próprios para
preenchimento, dificuldade de distribuição domiciliar e pouca
prorrogado.
aceitação pelo grande público.
· II- Voto do Relator
A Receita Feden!.l argumenta, com razão. que a J>lblicação dos
O objeÜvo do autor do Projeto de Lei D0 3.123/92 (atual manuais não poderia servir como ponto de referência para a determiPLC n• 59/94), Deputado José Maria E)'l!Oel, é o de assegotar aos oação do dia a quo oa contagem do prazo de entrega da declaração
contribuintes. pessoas :f"lSicas e jurídicas, um prazo razoável para pelo contribuinte. Contribuem para esta incompatibilidade não só os
cumprir a obrigação de entregar ao F= Fedem! a declaração re- problemas já referidos como os prováveis questionamentos legais
lativa ao imposto de renda..
~ ao início da contagem do prazo que adviriam da piÓpria sisteÉ sabido que o contribuinte tem se defrontado com dificul- mática de entrega parcelada dos aludidos manuais.
dades cada vez maiores para se desincumbir desta obrigação acesEntendemos que a publicação antecipada no DOU do intesória. Tais diftculdades decoxrem das contínuas mudanças e do in- rio teor das instruções pesteriormente divulgadas nos manuais. a
cessante fluxo de normas legais e regulamentares e são agravados exemplo do que já é feito com os modelos de declaração, seria.. de
pela complexidade crescente do preenchimento das declarações. grande utilidade para os contribuintes em geral. especialmente
Os cãlculos incluem conveiSões de até quatro moedas ou unidades para as pessoas jurídicas, que adquirem os fomulários empapelade referência.
ria ·e para as pessoas físicas que se disponham também a adquiridar~ em janeiro, Por outro lado vem o Fisco editando e distribuindo, tcxlos os anos, os manuais explicativos para pessoas IISicas e
jurídicas. Faz isso, porém. com atraso, devido a problemas recorrentes de ordem orçamentária. administrativa e OperacionaL Este
fato não tem a.carretado prejuízo para os contnDuintes, pois o Ministro da Fazenda, no uso de competência legal, tem. sistematicamente, protrogado o prazo de emrega.
9. A publicação das iDstruções de preenchimento em Diário
Oficial pouco ou nada adiantaria aos coritnOuintes. uma vez que
estes já estão acostumados a utilizar os manuais que, na realidade,
se tomaram indispensáveis e suficientes ao fim a que se destinam.
Votamos, pois, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara
n•59/94.
•
Sala das Comissões, 27 de junho de 1995.- Gilberto Mi·
randa, Presidente- Bcllo Parga, Relator do Vencido- Valmir
Campelo - Onofre Quinan - João Rocha - Fernando Bezerra
- Pedro Piva - Jonas Pinheiro - Osmar Dias - Leomar QJJin·
!anilha - Esperidião Amin - Ney Suassuna - Geraldo Melo -
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los em papelaria ou que não necessitam deles, por declarar em
disquete.. Esta providência se justifica ainda mais pelo fato da
data~limite para entrega da declaração, anteriormente ítxada

em 30 de abril, ter sido antecipada para 31 de março a partir de
1996, confonne determinado pela Lei N' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, para pessoa fisica, e pela Medida Provisória n° 998,
de 19 de maio de 1995, para pessoa jurídica. A publicação
em DOU das referidas instruções teria ã grande vantagem de
tomá-las oflCiais isto é, de inseri-las na legislação tributária
com nanueza de norma complementar, nos termos dos arts. 96
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Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre o Projeto de Decreto' Legisb:tivo o 0
36, de 1995 (Projeto n° 437..8, de 1994, na Câmara
dos Deputados), que "Aprova o texto do Acordo' sobre Comércio e Cooperação Econômica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Bulgária, em 13 de setembro de 1993."

Relatora: Senadora Benedita da Silva
e 100, inciso I. do Código Tn"butário Nacional, e seria feita sem
prejlizo da posterior edição e distribuição dos manuais, tal qual se
1-Rdatório
procede atuahnente.
.· ·
.
_
N~
termos
da
<_:onstituição
F~ arL 49, L e das dispoPropomos. assim aperfeiçoamentos no texto com vistas a:
I') estabelecer a obrigatoriedade de p1blieação em diário oficial .szçoes regunentalS perunentes à tramitação da proposição em apredas instruções de pteenebimonto das declarações do imposto de ço, ~ncamjnha-se a esta c;=oxmssão de Relações Extpriores e Defesa
Nacional o preseDle Pro,JOto de Decreto Legislativo n' 36J')5 que
renda; 2') antecipar para 30 de janeiro a data de IS de fevereiro
"~prova o texto do Acordo sobJe Çomércio e Cooperação &onõ..
prevista no art. J• como data-limite de p1bli<:ação no DOU; 3')
prever a posterior edição ~ distribuição dos m:muais relativos ao llllca. celebrado elllre o Governo da República Fedeaativa de jlta·
imposto de renda: 4°) atualizar a remissão a dispositivos legais ci- sii e o Governo da República da Bulgária".
A~ o texto orig~ do acordo ~o. expositados. supetados por outros superveniemes; 5') alter.lr de 75 pam, .
no mlnimo, 60 dias o pnzo fixado no arL Z' a fim de ajlstá-lo à ção de mobvos do Exm• Sr. Mimstro das Relações Exteriores. na
qual são arroladas as razões que levaram à sua negpciação e fmna.
D.<?Va lesislaçâo que rege a matéria.
. Votamos, pois .. favoravelmente à aprovação do Projeto de Dessa manifestação, cabe destacar oseguinte:
Lei da Clmara n• 59/94, com !Iês emendas mcdificativas, cujo. o
·
"A ·assiDamra desse instrumento atende a diSpositeor se segue:
. ção de ambos os Governos de desenvohrer a cooperação
econõmica e o interoâmbio comercial b~te:ral. por meio
EMENDA MODIFICATIVA N" 1-CAE
da co~o recíproca do tratamento dE; nação mais faDê-se à emenda do Projeto de Lei da Câmaia n' 59, de
voreada. segundo as regras do GATI,
1994, a seguinte redação:
Além disso, cônscios de que. a retOmada de desenvolvimento econômico deveria, necessariamente da
"Dispõe sobre o prazo de publicação;· pela Seinserção de ~bos os p~ na clin.mriÇa do comércio
cretaria da Receita Federal, dos modelos de declaração
intetilacional, o Govemo do Brasil e o GovemO da Buldo Imposto de Renda. e respectivas instruçõe:.;"de preengária: ditpuserilm que os acordos e.os co.Puatos específichlmeoto.''
·
·
cos de importação e 'expOrtação cóncluídos ao a_.-o
EMENDA MODIFlCATIVA n• 2- CAE
do instrumento em foco sejam llegociaddS em moeda livremente conv~el. ericen::ando~ por· conseguinte. a
Dê-se ao art. 1• do Projeto de Lei da Câmaia n• 59, de 1994,
conta em moeda-<:OOVênio existente entre os dois paises".
a seguinle redação:
É o relatório. .. ·
·
"Art. I~ A Secretaria da Receita Federal fará publicar no Diário Oficial de-União, até o dia 30 de janeiro
II- Voto do Relator • · ·
do ano .subsequente ao ano a que se referem as declata. Cuida-se acjui dê um típico ttaíado de.~ração 'econômições, os formulários de declaração do ImpostO de Ren- ·
ca b,ilate!:a;I, iO.cluindO a· cláusula de nação maiS favorecida, as exda, das péssoas físicas e pessoas juridicas, de que trntam
os arts. 11 e 56 da Lei n• 8.981, ·de 20 de janeirq de ceçQes a esta regra .nos casos 'de :união adUaneira·e a constituição
1995, com as respectivas instruções de preencbitDen\0. de uma comissão mista bilateral pal-a irilplemetitài'ó acordo. Além
diSso·, o tratado revoga a moeda-conVênio em VigOr nas ·atuaís
""": prejuizo da posterior edição e.distribuição dos mat:rnnsações entre os dois países, adotando, doravante. 6 uSQ de
nuaJ.S correspondentes.

''EMENDAMOI:i1FICATIVAN"3-CAE::
De-seaoart. Z'do Projetope Leida CâmanJ.n•59.de 1994,
a seguinte ~o:
·
·

"Art. 2• O attaso na publicação no DUrio Oficial
da União dos f=larios e respectivas instruções de
preenchimento implicará aulomático adiameDlo dos prazos de apresentação das declarações, devendo o Ministro
da fazenda, no uso da competência de que tratam o §
do_ art.ll e o§ 4•doarL 56 daLei.n' 8.98J,de 20 deja:
neuo de 1995, estabelecer pron<>gação que assegUre
pmzo mínimo de sessenta dias, co,ci.ados a partir da refe-.
rida plblicação".
•. .
.
Sala das Comissões, 27 de junho· de 1995- - Lauro
Campos.
·· ·

z·

moed;a livremeiJI.e conversível
O acordo insete-se na amai tendência de fottalecime~to das
relações comerciais brasileiras, a qual. além do reforço aos fOros

multilaterais. como o GATI e a atua! O!ganização Muudial do

Comércio, procum sistematizar-se t::m acordos ·bilaterais, com o
mesmo espírito de liberdade e abertura dos metcados.
Para fottalecer o comércio com um dos maiOres países eslavos, recentemente desagregado de bloco soviético ~ de grande potencial. a diplomacia brasileira fiimOU este aCOido. moldado nas
:regms básicas da cooperação econômica e do li~ comércio. De
um total de 12 artigos. destacam-se como clánsulas mais importantes a que detetmina a aplicação recíproca do tratamento de nação mais favorecida (artigo m~ a que estabelece as'exceções a esta
regra, principalmeDle em I>Zão de participação de um dos palses
e~ .aco:_do de integração econômica (artigo ill); ~ que estipula a
utilização de ~ livremente conversível nas transaçêes entre os
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dois países (artigo IV); a que detmDini a criação dO uma Canissão Mista par.o assegurar a implementação do aro<do (artigo V111);
e a que disciplilla a solução de COD!IOVérsias oo âmbito do tratado
(artigo X). O acordo etll!:ará em viga.- com a última .itificação e
teri vigência per 5 (cinco) anos, prorrogáveis per pezí~ sucessivos
de 3 (tres) anos, a menos que uma das partes demmcie o tratado.
Veriflca-se ser de gmnde valia a implementação de nossa
política extema. cometcial nas duas vias: a participação nos mecanismos multilaterais e a adoção de instrumentos bilaterais, oomo o
presente acordo, que possam reforçar as relações eoonômicas onde

Na verdade, como o próprio autor do projeto menciona na
justificaçào, seu objetivo é coibir a poítica da ''fana do boi" de
Santa Catarina. 0Ia. se é verdade que esta é uma pr.itica mereccdora de condenação, n3o é menos verdade que a simples promulgação de uma lei nada faxá para coibir sua realização, As leis já
proíbem atividades desta natureza; falta serem cumpridas. Este
projeto, portanto, é inócuo, mesmo com respeito a seu prop6sito

melhor aprouverem aos interesses lmsileiros.
Conclui-se, por derradeiro, verifiCados os aspectos do parecer utsupra,. serem inequívocas a oportunidade e conveniência
par.l o Brasil em ratificar o preswe Acordo sobte Comércio e
Cooperação Eoonômica. entre o Brasil e a Bulgária. pelo que somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n" 36/95,
que aqui se examina, nos termos da proposta original.
.
Saia da Comissão, 10 de agosto de 1995.- Antonio Carlos
Magálhães, Presidente :.. ~enedita da Silva, Relan?r - Casildo
Maldauer - José Agripino - Romeu Tum.a - Nabor Junior Lúdio Coelho - Emilia Fernandes- BeiJo Parga - Joel de HoiJanda- Guilberme Palmeira- Humberto Lnoena.

va e por sua inocuidade.
.
Sala da Comissão. 3 de agosto de 1995. - Íris Rezende,
Presidente-JeffersonPéres,Relator-Romeu TumJ;~.-JoséFo-

primári9.
E o nosso parecer, portanto, pela rejeiçào do Projeto de Lei
da Câmara n" 75. de 1994, em IaZão de falhas de técnica legislati-

gaça- José Ignác:io Ferreira- Carlos Patrocínio -.Sebastião
Rocha- João Bianoo - Edison Lobão- Lúcio Aleãntara- Bernardo Cabral- Esperidião Amin - Franeelino Pereira.
PARECER N" 4?1, DE 1995

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre o Prr;.jeto de Decreto Legislativo n°

16, de 1984, (o0 58-b, de 19M.CD), que "aprova o
texto da Convenção n° 87 relativa à Liberdade Sin·
dical e à Proteção ~- Direito Sindical; ádotadá ·em
São Fran~ em 1948, por ocasião da 3t• Sessão da
ConferêDcia Internacional do trabalho~ da O~aniza·
ção Internacional do Traballio".

PARECERN" 490,DE 1995

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao Projeto. de Lei da Câmara n° 75; de 1994 (o0
607-D, de 1991, na origem), de antoria do Deputado
Fábio Feldmann, que "de6ne a ação de ferir, mntilar
ou matar animal com fins de entretenimento como
crime, c:om.inando sanções penais aos infratores e dá
outras. providências".·

Relator. do ~en~ido: Senador Jefferson PereS
Vem a esta Comissão, para e~e'. ~:)Projeto de Lei da Cân"75, de 1994(n" 607-D,de 199l,n;. origem), de autoria do
Deputado Fábio Fel~· qu~ "defnie a ação .de ferir, mutilar ou
matar animal com fms de entretenimento como crime oominando
sanções penais aos iD:fbuores e dá outras providências'~
Desigxmdo relalor, o ilustre Senador Luiz Alberto Oliveira
apresentou pareeer favorável à a~ção do Projeto, na fonna de
substitutivo que submeteu a ~ta Comissãp, na reu.nião do dia 2 de

=

agosto último. Submetido à.discussão. O pareCe~ do Jj:lator foi rejeitado, tendo o Sr. Presideme nos inalrl:lbido de relatai o vencido.
.. o projeto do iluslre Deputado pretende criar novos tipos penais; todos relàcidnados- à ~ de ;nãus-tratos oontta animaiS, mas especifi=nenie oom a fmalidade de entretenimento e
em competições oo festaS poJ'IIares.
·
A Lei das Contiavenções Periais (Decreto-Lei n" 3.688, de 3
de outubro de 1941) já contém um dispositivo a respeito da crueldade contra animais:
·

. uA.rt.

64. Tratar.·animais com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo:
Pena- prisão simples, de 10 (dez) dias a I (um)
mês, w multa. ·

§ 2° Aplica-se a pena com aumento de metade. se
o animal é submetido a trabalho excessivo oo tratado

com crueldade, em exibição ou espetáculo p.íblico."
/\ boa téenica legislativa penal manda, com efeito, que características como as erigidas pelo autor do projeto em elementa~
:res do delito sejam na verdade circunstâncias agravantes- precisa~
mente como o legislador de 1941 estatuiu na lei mencionada.

Relatora: Senadora Benedita da Sllva
.
...
Sob exame perante esta Comissão de. Relações Ex'teriores e
Defesa Nacional. p:ua os fms do art. 49, inciso I. da Constituição
Fedeial. o texto da Convenção n° 87 relativa à Liberdade Sindical
. e ..à Proteção do Direito Sindical adotada em São Francisco em
1948, por ocasião da 31' Sessão da Conferência Internacional do
Ttàbal!io, da {)rgânizaçào fn~cional do Trabalbo.
Os qua:renta e três anos que nos separam da adoção da con~
vençãó. sem que tenha ocorrido 'devida apreCiação legislativa. in.dispensável a sua incorporirção ao ordenamento jurídico brasileiro,
traduzem as imensas dificuldades que a questão tem suscitado.
Representando a primeira tentativa de transformar eiD. obri~
gações jurídicas precisas uma das liberdades bu~ fundamen~ . ._
tais; consagradas tanto na Caita das N~ Unidas, como na
·constituição da orr. a convenção ora analisada pretende consa~
grar a liberdade de organização sindical, nos sei;uibtes termos:
"Art. 1° Cada Membro da Organização Internacional do
Trabalho, par.1 o qual a presente Convenção está em vigor, se
compromete a tomar efetivas ás disposições seguintes.
Art. zo Os trabalhadores e os empregadores. sem distinção
de qualquer espécie, terão direito de constituir.· sem aulOrização
prévia. organizações'· de sua escolha, bem Coi:rio o direito de se fi~
liar a essas <Xganizações. sob a única condição de se conformar
os establtos clãs mesmas.
. .
Art-3"
I. As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administra~
ti vos. de eleger livremente seus representantes. de organizar a ges~
tão e a atividade dos mesmos e de formular seu programa de ação.
2. As autoridades pú.blicas deverão abster~se de qualquer inter~
venção que possa limitar esse direito ou entravar o seu exetclcio legal.
Art. 4° As aganizações de tl:almfuadores e de empregadores não
estariio sujeitas à dissoluçào ou à suspensão per via administrativa.
Art. 5" As organizações de trabalhadores e de empregadores
terão o direito de constituir federações e confederações. bem como
o de diliar~se às mesmas. e toda organização. federação ou confe-

a
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deraçlio terá o direito de filiar-se às organizações intemaciooais de
trabalhadores e de empregacioxes."
Tais artigos. conespondendo às diJ:etri:zes fundamentais do
documento intemacional em apreço, fotam seguidamente considerados discrepantes das noanas constitucionais que vigoravam en~
tre nós, bem como da legislação infracollstitucional pertinente à
matéria, que sempre estabeleceu o dirigismo de organização e,
muitas vezes, mesmo de gestão sindical.
Em outros momentos, em meio ao turbilhão de aconteci~
mentes políticos das últimas quatro décadas de nossa históm. a
Convenção n° 87 cbegoo a ser analisada pelo seu mérito -cõmo in·
conveniente aos interesses nacionais, em episódios institucionais
claramente opostos aos seus propósitos. Com isto, não OCOimi a
outorga legislativa conducente à possibilidade de o Poder Executivo efetivar as propostas jurídicas contidas na iniciativa da orr,
com a devida ratif"lca.ção, "sine qua non" para que a conv~ se
transforme em fonte fOI'mal de direito interno.

Cumpre destacar que os atos internacionais do tipo aqui
considerado, convençõCs iqtemacionais do txabalb.ó. provenien-

tes das conferências intetnacionais do trabalho, realizadas nos
termos da Constituição da Organização Internacional do Traba-

lho, OIT são de natUreza extraordinária em relação aos demais
ttatados e convenções in"temacionais. o que não afasta, no entanto: as injunções de outorga legislativa previstas no art. 49, inciso I.

da Constitniçfu> Federal.
Cabe a esta Comissão, no âmbi~o da presente delibeiação.
manifestar-se precipuamente sobre os aspectos de conveniência e
oportunidade da matéria sob exame, à luz das non:nas de direito
internacional público e de direito interno.
·
Quanto à sua conveniência e oportunidade obseivarrios (Jue
as propostas explicitadas nos artigos acima transcritoS.~e··que·~~
respondem à essência da Convenção n° 87 são plenamen~ c_ompatíveis com os interesses atuais da sociedade brasileira, haja visla o
tratamento constilnciona.l que foi dado ao tema., discutido à exaustão nos trâmites da Assembléia Nacional Constituillte, e que acabou redundando na norma constante do a.rt.. 8° da ConsUi.UiÇío Federal. que esta~lece;
"Art. 8° E livre a associação profissíonal ou Siridi~ observado o seguinte: .
I- a lei não poderá exigir autqrizaç:ão do Estado ·para· a fundação de sindicato, ressalvadó o registro no órgãó competente. "ve-dadas ao Poder Público a interferência e a interyenção na organização sindica~
..
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical. em qualquer grau, representativa de caJeSoria profissional oo
econômica, na mesma base territorial. que será ?efmida pelos trabalhadores ou empregadores interessados. Dão podendo ser inferior à área de um Município:
lU - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses ·coletivos ou individuais da categoria. inclusiVe em questões judiciais
ou administrativas;
IV- a assembléia geral fiXará a contribuição que. em se tratando de categoria profissional. será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo da representação sindical respe<>
tiva independentemente da contribuição prevista em lei;
v -ninguém será obrigado a filiar-se ÇXl a manter-se miado
a sindicato;
1,
VI - é obrigatória a partiCipação dos· sindicatos ~ nego...
ciações coletivas de trabalho;
VII- o aposencado filiado tem direito ..a votai' e ser vorado·
nas organizações sindicais;
·
vm - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a
partir do registro da candidaOJra a cargo de direção ou repre-
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sent.ação sindical e, se eleito. ainda que suplente, até um ano após
o rmai do mandato. salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
-·
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à
organização de sindicatos rurais e de colôoias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.''
Se antes desse tratamento constitucional áiDda. pairava certa
hesitação em relação ao tema. na a.tualidade a Conv~nção 0° 87 da
OIT e o lUt- 8' da Constituição Federal retraiam propostas institnciona.is não conflitantes e de todo compatíveis..
Cumpre referir ainda que o art. 5°, inciso XVTI, da Constituição Federal. traduz efeti:iio corolário do espírito da convenção
intemacional que ora examinamos, ao estatuir o seguinte:

''Art. so --·-··--------·--·-·-····-·----xvn- é plena a liberdade de associação pata fms
licites, vedada a de caráter paramilitar.

.....·-·-··-·-·--,-··----·----··--··-.
-

Por derradeiro. convém destacar que a própria Convenção
n° 87, no claro intuito de não colidir com os ordenamentos juridicláusula expressa, a estrila ade·cos que a incorporam. estipula,.
quação que deve existii entre s.eus princípíos- e..a legislação local.
conforme segue:
"Artigo 8°
1. No exeteício doo direitos que lhe são recoDhecidçS pela
presente convenção. !'5 trabalhadores. os empregadores e suas respectivas organizações deverão, da mesma. forma que outras pessoas ou cOletividades otganizadas, re~ft.ar a lei.
2. A legislação nacional não deverá prejudicar nem ser aplicada~de modo a prejudicar as garantias previstas pela presente
· Convenção."
:
.
Ressaltando esta última salvaguarda de na.roreza legàl. que
sabiamente a convenção inclui dentre seus articulados. cumpre-nos
reiterar a plena codlpatibilidade do texto convencional aqui apreciado
com as posturas. do direito interno brasileiro, tanto no plano constituciooal Como no infraconstitucianal, sendo ainda compatível com o intere-sse-e a vontade da Naçãà bnsileira. fielmente ttadu:z.ida na elaboração dOs dlspositivos constituçionais acima traDSCritos.
. Por' todo o exposto. relevando a conveniência e oportunidade ...
da Convenção n° 87 da
Sendo :ainda constiOJcional e compatível
com o ordenamento juridioo btasileiro, sotno5 pela aprovaçfu> do Projeto de Il<:aeto Legislativo n•16, de 1984, ora examinado.
Sala das Comi~s.. lO de agosto de 1995.- Antônio Carlos Magalhães, Presidente.- Benedita da Silva, Relatara- Hugo

em

orr.

Napoleão - José Agripino - Romeu Tuma - Nabor Júnior Lúdio Coelho - Joel Holanda - E maia Fernandes- Guilherme
Palmeira - Casüdo Maldaner - Humberto Lucena.
PARECER N' 492. DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Emenda ao Projeto de Lei da Câ-

mara n° 194, de 1993 (n° 3.220, de 1992, na Casa de
ori~m), que "Submete à apreciação do Senado Federal a indicação de diretores ou representantes bra~
sileiros em organismo multilateral".
Relator: Senador Guilherme Pabneir:a
Nos tennos das disposições regimentais pertinentes à lramiK
ta.ção de proposições, encarn.inbaKse, para exame desta Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. emenda ao Projeto de
Lei da Câmara n° 194. de 1993. que "Submete à apreciação do SeM
nado Federal a indicação de diretores ou representantes brosileiros
em organismo multilateral".
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Acompanha o texto original da referida emenda exposição
de motivos da sua ilustre autora. Senadora Marluce Pinto~ na. qual
são arroladas as :r.u:ões que leva.I3.Dl a sua proposição~ Essa manifestação está vazada nos seguintes termos:
"A indicação de representantes militares do País,
nos termos propostos, toma-se inconveniente para as
Forças Armadas porquanto seus critérios de seleção para
cargos e funções dependem de pté-requisitos mor.Us e
proflssionaiS -de habilitação e proil.ciência demonstrados
ao longo da carreira e consoante avaliação do Ministro
de Estado. A sujeição ao Senado Feder.ú. por desoonbecimento desses critérios. Dão trará qualquer beneficio- ao
processo de escolha. Ao contrário. contri'tnirá. certamente para sua morosidade, além de acrescentar-lhes visos
politioos impróprios. Cria-se, portanto, preoedente çlesneeessário de interferência direla do Poder Legislativo
na escolha de militares. para o exercício de caigOS e funções iperen~s·à ~ira."
Trata-se de oportuna e conveniente emenda, haja vista não
ter o projeto origiDa! contemplado os represenlantes l:nsileiros em
ótgãos multilaterais de ~tureza militar.
.
Portanto, ao excetuar os representantes das ForçaS Aimada.s
da aprovação prévia do Senado Federal. na nomeação ou indica-

ção para éxercer cargos de direção ou repre~ção junto a missões diplomáticas de caráter permanente, oomo propõe o Projeto de
Lei da Câmara n• 194193, a emenda ara apreciada inovou benefi.
cam.ente., sendo ainda constitucional. legal e versada em boa técnica legislativa,. pelo que somos pela sua aprovação.
·
Sala da Comissão, 10 de agosto de 1995.- Antonio Carlos

:Magalhães. Presidente - Guilherme Palmeira. Relator -;- Ludio
Coelho - Nabor Júnior- Romeu Tu.ma -José Agripioo - Joel
de Hollanda- Emília Fernandes- BeHo Parga- Berruirdo Cabral- Hugo Napoleão.

·· ·

PARECERW 493DE1995
(Da Comissão Diretora)'
Redação 6nal da Emendá do Senadn ao Projeto de Lei da Câmara o 0 188, de 1993 (o0 2.718, de
1992, na Casa de ~rigemk ·

A Comissão Di.retora apresenta a :redação final da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• !88;&'1993 (na2.718,
de 1992. na Casa de origem), que coo.cedé iseõção de impostos
aos bens destinados ao prosseguimentO da execução do .Programa
Nacional de Comunicações Domésticas por'Satélite. ·
·· ·
Sala de reuniões, di> Comissão 15 de agosto de 1995. Júlio
Campos. Presidente - Luiz Alberto de Oliveira, Relator- José
Eduardo Dutrn- Antônio Carlos valadares.
ANEXO AO PAREC!?R N' 193.PE 1995.
· Concede isenção de impostós aos bens destina..
dos ao prosseguimento da execução do Programa
Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite.
EMENPAN'.l
(Corresponde a Emeoda n• l.CAE)

Inclua-se o seguinte art. 4° ao projeto. renumerando-se os
demais:
"Art. 4° Só gozarão da isenção prevista nesta Lei
as empresas que aplicarem integralmente em prol da
educação os valores conespoo.dentes aos impostos mencionados, concomitantemente ao prosseguimento do

Programa Nacional de Comonioações Domésticas por
Satélite.
§ 1° Os recursos assim gerados serão aplicados
nos Esta.dos onde estejam instalados ceDlros, estações e
temrinais do Programa.
§ 2° A aplicação referida dar-se-á por meio da
instalação, nas escolas públicas. de computadores e outros equipamentos de informática, de telefones públi·
cos, de temrinais de voz ou dados. de equipamentos
para o funcionamento do programa de ensino à distância e de outros meios necessários ao desenvolvimento do
ensino estadual11•
O SR. PRESIDENTE (Bello Patga) • O expediente lido
vai à publicação.
Nos termos do art. 376, c, do Regimento Interno, combina·
do comoart. 4°da Resolução n°37/95,do SenadoFed.eTal, o Projeto de Dec:reto Legislativo D.0 85, de 1995, lido anteriormente,
terá, perante a Comissão de Relações Exlep.ores e DefeSa Nacional, o prazo de cinco dias úteis paia recebimento de emendas, 1mdo o qual a referida O:missão terá quinze dias úteis, ·prorrogáveis
por igual período, para opinar sobre a proposição.
.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) • De acordo com o
disposto no parágrafo único do art. 25~ do ·Regimento J.o,temo, fica
abe'rt:o o prazo de dois dias úteiS para interposição de recurso. por
um décimo dos membros do Senado, para que o Projeto ~ Lei da
Câmaa n° 59, de 1994 (n° 3.123/92, na casa de origem) e o Proje·
to de Lei da Câmara n° 75, de 1994 (n° 607/91. na casa de ori·
gem), cujos pareceres foram lidOS na presen~ sessãq, c;ontinuem
Sua tramilação.
.
' ..
.
.
.
. . O SR. PRESIDENTE (Bello Patga) • Sobre a mesa. expe..dieDte CJ!le será lido pelo Sr. 1° Secretário em ex'erclcio, Senador
·J_eff~rspn Péres.
·-·
·

~ lido o seguinW.
EXPEDIENTEDODffiETOR·GERAL.
DO SENADO.FEPERAL

· Encaminbanclo as ÍIIÍOilÍlàÇões referentes aos Requerimentos n•s 810 e 826, de 1995, de inf9llDaÇiies, Pos Senadores Eduar·do S~~lio/ e Esperidião Amin. respectivamente.
· .
. · · O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Sobre a inesa; requerimento que seiá lido pelo Sr. 1o Secretário
exetdi::io, Senador Jefferson Péres.

em

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO W 1.079, PE 1995

Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 199 do Regimento Intemo, solicito a V.
Ex' que a sessão do próximo dia 12 de setembro seja traosformada
· em especial. para prestação de homenagem a Juscelino Kubitscbek
de Oliveira.
·.,
·
·
Naquele dia.,; transCOII'e o 93° aniversário de nascimento do
ex-Presidente da República, que na segunda melade dos anos 50
tomou a histórica decisão de interiorizar o desenvolvimento brasileiro - tomando como instrumento dessa tarefa outro desafio gigantesco, a construção de uma nova Capital no Planalto Centtal.
Desoeeessário lembrar o papel que o estadisla JK cumpriu
na consttução de um novo Brasil. A modernização do País, a diversiftcação de sua economia. o impulso à industrialização- os fenômenos esllutura.is.mais importantes desta segunda metade do século tiazem. direta oo indiretamente. a marca indelével de Juscelino.
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As razões apontadas são mais que &Ificientes par.l justificar

licite a presença dos Ministros José Eduardo Vieira e Nelson Jo-

a homenagem do Senado Federal a um dos maiores estadistas que
o País já teve.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995.- GiO>erto Miranda- Jonas Pinhciro- José Roberto Arruda- Ramez Tebet- &peridião Amin- Beni V<ras- Arlindo Porto- Lúcio Alc:ântara.

bim nesta Casa. Goslal:íamos que S. Ex.-s nos dessem explicações,
a fim de que possamos compreender o que se passa na área agrícola deste País., principalmente no que se refere a incidentes dessa
natureza. e possamos, dessa fonna,legislar na busca de soluções.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presidência aguardará afonnalização da proposta de V. Ex'.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Gilvam Borges. (Paosa.)
Concedo a palaVI'3. ao nobre Sena.c:lor Roberto Requião.. V.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O requerimento lido
será submetido à deliberação do Plenário. após a Ordem do Dia,
nos termos do art. 255. I. b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário em exercício, Senador Jefferson PéJ:es.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 1.080, DE 1995
Requeremos urgência, nos termos do art. 336. b, do Regimento Intemo, para o Projeto do:; Resolução, resultante dà condu-

são do parecer. aprovado pela Comissão de Assuntos EconóDiicos,
ao Oficio ''S" D0 40, ~ 1995, que autoriza o Gove~o Estado do
Espírito Santo a emitir, atraVés de ofertas públicas, Letras F=ceiras do Tesouro do Estado do Espírito SantcrLFTES, cujJs :recursos serão destinados à rolagem de sua dívida mobiliárla. venclvelnoprimeirosemestre·~ 1995.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995. -Jader Barbalho,
Líder do .PMDB - Hugo Napoleão, Líder do PR.. - Valmir
Campelo - Esperidião Amin.

Ex•dispõe de vinte m.inutos.

0 SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. s:n:
Senadoras e Srs. Senadores, se houvesse o costume de se dar nomes a prouunciam.eDtos feitos da tribuna do Senado Federal. eu
chamaria o meu pronunciamento de hoje de ''Repto ao jomal O
Estado de S. Panlo".
O velho e glorioso Estadão, .que. na época da ditadura, manifestava o seu desconteDtamento, publicando receitas culinárias,
dedica-se hoje a ensinar ao Senado da República receita de Lei de
Patentes. Num editorial de ontem. 14 de agosto, sob o título "O
Senado e a Lei de Patentes", o Estadão comenta num lide:
''Há Senadores que ainda não percebem-que a
Lei de Patentes interessa mais ao Brasil que aos EUA"
E refere-se expressamente a mim. da seguinte ma.neim:

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O ~to que
"A polêmica aberta pelo Senador Roberto Reacaba de ser lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do
quião com os Ministros Luiz Felipe Lampreia e Israel
disposto no art. 340, IL do Regimento Interno.
Vargas. na Comissão de Assuntos Econõmioos. revela
.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presidência receum constrangedor desconhecimento des negociações
beu o Aviso n'271, de 3 do commte, amvés do qual o Ptesidecte
que envolvem a lei de propriedade industrial. Baseado
do Tribunal de Contas da União encaminha cópia da Decisão n°
no que leu em um comunicado da indústria fannacêutica
370/95, ~ferente a estlldos sobre a Resolução n' 15, de 1991. da
americapa. o Senador entendeu que o Brasil assinoo
Comissão Diretota do Programa Nacional de Desestat~o aCOido comprometendo-se com os Estados Unidos a imPND. (Diverws n'98, de 1995).
.
plantar a legislação de patentes e a abrir o mercado.''
O expediente vai à Comissão de ASSUD.tos Econômicos.
Esse acordo existe.• ~tá literalmente considerado num docuO SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presidêucia recebeu
o Avison•275,de3 do coaente, através do qual oPtesidente do Tri- mento da ~ de Farmacêuticos Norte-Americaoos. Foi
bunal de Contas da União encamillha cópia da Decisão n• 376/95, esse acordo assinado pelo Ministério das Relações Exteriores, que
pós ÍIID ã investigação da Super-301, da Especial-301.
arendendo ã diligência solicitada pela CPMl do ÜIÇamelllO.
O Estado de S. Paulo levanta a possibilidade da minha igO expediente vai à Coinissão Mista de Pl.ãnos.. Orçamentos
nOiância. Prefrro entender que o ''jomalão" me instiga a lhe ~ome
Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presidêucia recebeu cer matéria que esclareça o assunto da Lei de Patentes. Prefiro ena Mensagem n' 284, de !995 (n' 858/95, na origem). de 11 do roc:en- tender que O Estadão está me abrindo um espaço para. nas suas
te. pela qual o Senhor Presidellte da Repúblico, nos teliDOS do art. 52, páginas. colocar a minha posição. a posição do Senador Ney SuasV. da Coostitllição Federal, solicita a esta Casa a adequação das Reso- suna, a posição dos interesses verdadeiramente brasileiros sobre a
luçõesn•s 91. 93. 95,96 e97. datadas de 27 dedeumbrode 1994, às Lei de P3tentes. Prefiro acreditar que não é verdade o que se diz
condições hoje vigentes, paxa pemritir a impl<mentação do Sistema nos corredores do Congresso Nacional, ou seja. que O Estado de
São Paulo, o nosso valoroso e glorioso jomalão, está comprcmetido
de Vigilância da Alnaú;nia (Projeto Sivam).
com as 1llnhinaciooais da indústria farmaoêutica. Não acredito nisso.
A matéria vai à O:::missão de Assuntos Econômicos.
E por isso passo a falar sobre uma proposta que pretende. de
O SR. PRESIDENTE (Bel!o Parga)- Há atadores inscritos.
uma vez por todas. aj.lstar a_ Lei de Patentes aos interesses naciooais.
Conoedo a palavra ao nobre Senadc< Gilvam Bages. (pausa.)
O SR. NEY SUASSUNA • Sr. Presidente, peço a palavra, Abro essa intervenção citando pnlla da Casa, o Senador V!lson Kleinuõing. na última mmião daComissãode.Assllntos&:onômicos:
como Líder, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga} - Conoedo a palavra
"A moeda do futuro não é o real. não é o d61ar
ao nobre Senador Ney Suassuna,. como Uder, para uma breve co-

municação.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do OJ:ador.) - Sr. Presidente, tendo em vísta os problemas ocorridos o& Fazenda Sa!lta EliDa,
no Municipio de Cotumbiara, numa combinação de falta de politica agrária com jagunços defendendo interesses de fazendeiros e
invasões ozg.mi:whs por profiSsionais. peço à Presidência que se.

nem o franco oo. o marco. A moeda do futuro 6 a patente. o conhecimento tecnológico."

Depois de todos esses anos de debates e amadurecimento
sobre as questões polêmicas que envolvem o PLC n° 115/93, che- ·
goU a bota de nos sentannos.à mesa e adotannos uma redação final que atenda aos interesses do País. As colocações que farei. retira.das do estudo e das disrussões que se produziram. visam pro-
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por um texto que resulte adequado ao Bxasil, observada a conjun~
wra intemaciooal, os acordos fliiiWios e os desdobramentos que a
matéria sofreu nos últimos teiD.IX>S.
Ofereço esse texto~ na sua íntegra. ao ')emalão" que alega a
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médio prazo a regulamentação do assunto, e impedindo o veto
parcial que poderia incidir em cláusula de vigência diferenciada.
b) A segunda opção consiste no acatamento desde já da
proteção de microorganismos, com a restrição consensual de que
esse patenteamento não pode se estender a plantas. animais ou parminha ignorância e a incompetência do Senado sobre o assu_nto.
Sobre os ditos pontos. polémicos, propomo-nos seguir alter- tes destes (Emenda Ney Suassuna na CCJ), e a adoção. na cláusula
nativas que possam configurar posições quase consensuais da so- de vigência (art. 240), de ptaZO de carência de cinco anos para que
ciedade brasileú:a e que resguardam os interesses brasileiros, sem os dispositivos pertinentes entrem em vigor.
2. Exaustão de direitos e importação paralela
ferir as dixet:rizes internacionais implementadas.
a) do pooto de vista técnico-político
1. Microorganismos
Um dos principais, senão o prinCipal eixo do desenvolviEssa é Talvez a mais importante teorlã juridica desenvolvida
mento tecnológico atual e fumro reside na biotecnologia. cuja fon- nos últimos 20 anos no campo dos direitos intelectuais. tendo se
te é o conjunto da diversidade biológica do planeta. Não é à toa consagrado como efetivo bloqueio ao exercicio de controle de
que o mundo todo vem. há alguns anos, se debruçando sobre a mercado por certos produtores em detrimento dos consumidores.
Na Europa, desenvolveu-se a teoria antes de haver sérios
questão, produzindo abundaDtemente teses, discussões, lr.llados,
leis intemas e mesmo atos de pirataria acetea do aces~ a .essa ma- esforços no sentido de se fonnar a União Européia. não sendo vertéria-prima. Detern:Dna-se, agora, quais devem ser os direitos de dade? poctanto, que a exaustão de direitos tenha surgido para uso
apropriação sobre essa fonte de conhecimento, de tecnologia e de de mexcados comuns ou uniões aduaneiras. Vários países da EuroprodUtos, que domvante "poc!etá defmir a capacidade ae um pals da pa vêm utilizando esse conceito muito antes de a Europa transforse tomar desenvolvido.
mar-se numa comunidade. Nas discussões do GATfffRIPS. o
Nesse contexto, tres fatos precisam ser te levados.
único país que se manifestoU contra a inclusão da exaustão de diOs Estados Unidos não assinaram a Convenção sobre a reitos fomn os Estados Unidos,. que aca.ba.r.un por conseguir o
Biodiversidade, fumada
Rio-92 (Conferencia das Nações Uni- apoio da União Européia para retirá-la do texto somente após ter
daS sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento),. que regula os di- sido assegurado que, para os efeitos do TRIPS. as fronteiras da
reitos dos países e das comunidades detentoras dos recursos gené- Europa não seriam levadas em considernção.
O acordo entre Europa e Estados Unidos resultou· no texto
ticos, cujo texto. inclusive, não nega a proteção patentárhl a microorganismos.. Trnta.-se de uma atitude ~e provoca perplexidade no final do 1RlPS (art. 60). que acaboo por deixar a cada país.â. libermundo todo, levando países como a Índia a determinar em sua lei dade de adotar ou não a exaustão, sem risco de sanções ·econôminacional que só estabelecer.í. patentes para microorgaiiiSI:nos quan~ _ças. Por outro lado. pennitiu aos Estados. Unidos continuar a lutar
do os Estados Unidos aderirem à Convenção da Biodiversidade.
pela sua não-adoção. em negociações bilaterais.
Em segundo lugar, por fmça de pressões econômicas, a RoVale lembrar que a exaustão de direitos, sob a forma de imdada Uruguai-~ GAIT resolveu conceber um acordo sobre pro-·. portações paralelas, foi inserida no projeto da lei de patentes pelo
priedada inte1edual, o qual detennina, da maneira genérica, a obri- · Govemc, depois de ouvir o Grupo Técnico lnterministeri3.1 que a
gatorieda.de do patenteamento _de microorganismos, permitindo, julgou adaquada o necessária. A Câmara dos Depulados incluiu-a
entretanto? a defmição interna sobre. o microorganismo e a adoção no texto aprovado e remetido ao Senado. Agora, o Governo mude prazo de cax€ncia para a enttada em vigor desse patenteamento. dou de" idéia e pretende vê-la excluída ou,. pelo menos. desfiguraE mais, estabelecendo que, ao cabo da qualro anos da vigência do . da, limitando--a a usQ.entre.Os países do Mercosul.
. acordo, será promovida entie as partes contiatantes uma revisão .
a) do pooro-de-vista jurídico
desse tópico.
Vejamos em que consíste a exaustão de direitos.
Por último, ressalta-sê o fato 4e que o Brasil detém uma das
Uma vez que o titular dos díreitos. ou terceiro. com o seu maiores, senão a maior reserVa de recur:;os: genéticos do planeta. a consentimento, coloque no mercado um produto parenteado, esse
maior parte desconhecida, e que agora é alvo dç cobiça pelos gru- titular não pode mais i:m.p®.i:r sua livre circulação. Ao ser pago
pos hegemônicos. Nesse campo, desraque-se também o potencial · pela licença ou pela veuda do produto, o titular estará. davidamente
tecnológico de ponta do País, que muito poderá avançar com o remunerado, e seus direitos exauridos.
acesso }Isto aos recursos biológicos nativos,. Daí resulta o conceito de importações paralelas. que se opeNesse cenário, procw:a-se agom pioduz:ir a lei interna' brasi- ram quando o titular da patente coDSegue uma ou diversas licenças
leira sobre patentes, envolvendo a proteção para microorganismos. e ele próprio produz o objeto patenteado. Nesse caso, a aquisição
Como fruto desses debates, acreditamos que a questão possa ser, do produto fabricado podexá ser feila junto a qualquer dos licenresolvida consid.erando-se as seguintes alternatiVas:
ciados ou do titular, sem que qualquer deles possa reclamar de haa) Nega-se o patenteamento para microorganism.os e- de- ver tido seu direito infringido.
termina-se um prazo de cinco anos para a adoção de uma legisPor essa doutrina. o produtor pode ser colocado em concorlação específica sobre o tema (Emenda Esperidião Amin na- rência consigo pr6prio em um determinado mercado. em beneficio
CCJ). Embora possa à primeira vista haver um conflito com o de consumidor. Para ser eficaz, a importação tem de ser automátiacordo de TRIPS, em última análise não se configura essa ca. não podendo o compr.ulor ser bloqueado por medidas burocr.lafronta ao texto, porque este possibilita a adoção de prazo de ticas que lhe exijam mais do que provar ser o produto oriundo do
carência e determina a auto-revisão no decurso de quatro anos. mesmo titular de direito.
Qualquer tipo da limitação, CO!DD auuêncif prévia ou exigênAlém do mais, continuaria em vigor e aplicável no País o dispositivo do acordo que estabelece a proteção via direitos de comeiciali- cia de comprovações oulras, txansfoona a medida em licença compulzação exclusiva para o setor.
sória da oometciaiização oo da importação, que poda ter o mesmo
O pomo fiaCO da altemativ~ e onde deverá encontrar resis- efeito, mas que não tem nada a ver com exaustão de direitos.
tências do Governo brasileiro, de outros govemos e de seteies pri~
c) do ponto de vista prático
vados reside justamente neste aparente confromo ao TRIPS. O
A possibilidada da imposição da condições OOIIIO anuência
ponto forte repousa na clareza da proposição, remetendo para o previa ou previsão da"""""" que impeçam a celeridade do procedi-

na
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mento eles impatações par.Uelas, além de dislanciar a li!J.ll"' juridica da
exaustão de direitos, traz sériiJs dificuldades de adem pri1ifa.
Alguns produtos que entram na fabricação de OJJtros. como
chips de computador. por exemplo, têm vários coiílpOnentes patenteados por titulares diversos. Caso hoo.vesse necessidade de
comprovar algum abuso, ou solicitar anuência prévia. os titula.Ies
de todas as patentes de todos os componentes do produto teriam
de ser ouvidos, o que pX1eria levar meses, tomando inviável a
produção do objeto pela indústria locaL
Há casos vários de titulares de patentes que além de produzirem o componente produzem também o produto fmal Na hipótese de serem protbidas importações paralelas, bastaria a esse produtor estrangeiro elevar o preço do componente no mercado bJ:asileiro p:u:a impedir que o produtor brasileiro renha p!'ÇOS competitivos p:u:a atuar no mercado de exportação. Nesse caso, estaiiamos
com uma reserva de mercado às avessas~ pois voltado ap mercado
inremacional, de onde o produtor brasileiro se veria excluido.
Alguns argumentam que há conttadição em obrigar a fabricação local dos produtOs ~atcntead.os e, ao mesmo ~po. admitirse as importações par.Uelas. Na vetdade, as importações paialelas

só incomodarão o fabricante brasileiro

IlOS

casos em que esteja

abusando de seu direito derivado da patente, para estipular preços
absurdos e extorsivos aO COilSUmídcx.
.
Nem se diga que tais abosos podem ser coibidos Por licenças compulsórias, pois as licenças. quando concedidas, demoram
muitos meses até que se instame o pro<esso industrial de fabricação. quando os abusos já teriam sido reali7.ados. Já as importações
paralelas são instrumento ágil e dinâmico, a.tuando como elemento
dissuasório contra abusos de preços propiciados pelo monopólio
concedido pela patente.
Essas são razões para que se considere a exaustão de direitos, e a sua conseqüência prática, as importações paralelas como
instrumem.o que dev,e ser mantido na nova Lei de Patentes exatamente como veio redigido no texto aprovado na Câmara dos Deputados, se111-li.mitação ou condicionantes.
3. Prazo de Transição
· A neCessidade de um pn1Z0 de carêDcia para a adoção de
novos padrões de patenteabilidade é tão crucial que foi reoonhecida no próprio acordo de TRIPS, o qual proporciona piaZO de até
nove anos p:u:a que cada pals imp~le sua nova !e~ sem prej.líw
da vigência do tratado.
·
·
Cuidando-se, então, da extensão de pau:;nteamento para. novas áreas como microorganismos, alimentos e medicamen~ de
vital importância para o desenvolvimento do País, reci5menda-se
ou até mesmo exige-se, para o bem comupi. a utilização da faculdade eStipulada no texto convencional. TtataJ:ldo-se de uma concessão tecnológica. e de um segmento de nosso mercado por que
dar mais do que se negociou no Uruguai. :illdaga-se n.o País.
. O único argumento levantado pelos que defendem a vigência iniediat.a da lei é que. adotando-se o prazo de carência. ficam
vigendo os direitos de comercialização exclusivos ·previstos no
GATffiRIPS pata os setores novos. os quaiS não possuem as Salvaguardas das patentes. Trata-se, ent:reta.uto, de uma proteção tempotária que não representa uma perspectiva de prejlízo defmitivo
para o País. O mais aconselhável. portanto, é que o legislador pro-.
cure uma linha de cautela acerca desses setores tão delicados, e
para os quais cinco anos podem acarretar uma radical mudança no
paradigma mundial
Nesse selitido, impõe-se a redação de uma cláusula de vi·
gência com carência de pelo menos cinco anos para os novos setores, tempo em que serão feitas as adaptações nos orga:nistnos govemamentais para lidar com a matéria e em que setão assentadas
as bases mais deímitivas sobre o assunto no panorama mundial.
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4. Pipetine
Outro ponto polêmico é o pipe6ne, em que se admite a proteção de patentes a produtos e processos já caídos em domínio público. O sistema intem.acioual de parentes tem poucos princípios
básicos iiLdiscutiveis. Um deles é que s6 pode ser objeto de direito
de patente um invento que tenha. a par de recon.becida atividade
inventiva, clar.l aplicação industrial e. finalmente. caracteristica de
novidade absoluta.
Os inventos já divulgados ao público constituem um gr.mde
repositá:io de iofom>açíles de acesso livre a servir como parâmetro de orientação para novas pesquisas, abrindo caminho para novas invenções. A apropriação desse tipo de coobeciment.o através
de registro de patentes constitui uma i.nfringência aos fundamentos
do sistema intemacional de patentes e não encontra IaZâes que a
justifiquem. Ademais. sua adoção traz uma série de transtornos
para a economia do país em que é concedida, perturbando o siste-ma de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nacional por transformar? de um momento para outro. conhecimentos que eram utilizados livrememe e que tenham servido como base para ouuas pesquisas em conhecimentos protegidos e, por issO mesmo, proibidos
de uso sob as penas da lei.
_.
As cCnteDaS de projetos de pesquisas em andamento num
detem:rinado país incluem,. na sua fODlllllação. infonnações cootiâas em patente:; cujo prazo de validade já se esgotou e, principalmente. em pedidos de patentes mais recentes que não tenham sido
requerides no país por desinteresse do titular ou proibição legal.
Permitir que ínfonnações caídas em domínio público voltem a ter vigor de monopólio equivale a dar um golpe de morte em
_ inúmeras pesquisas em realização no País que podem estar caminhando no sentido de obter importantes avanços para a economia
nacional Os custos de tal medida são incalculáveis, pois não bá
dados exatos sobre todas as pesquisas em andamento nas várias
~ do conhecimento. Mas são certamente elevadíssimos, na medida em que se sabe que nossas universidades e centros de pesquisas públicos e privados estão profundamente dedicados à l:tlsca de
soluções criativas para os problemas da indústria nacional
Conceder retroati.v.ldade a certos inveDtos. ainda que isso veIlha a agzadar a seus titulares. não se justifiea sob qualquer aspecto.
mesmo quando se trata de setor como o de produtos fannacêuticos.
em que o pra7D de matura!?<> p:u:a colocação de produtos no =<IÕ
é maior. A queb!a do princípio da novidade pode vir a tomar-se um
teD:ível precedente em negry:iações tão sensíveis como as que se processam no teneno do coohecimeoto técnico. J:llQOOa de troca no futuro
dospa.ísesqueaspir.un teralgJllll3.representatividade,
Entre os países ocidentais, ao contrário do que pensam e
querem o Estàdão e o Ministério de Relações Exteriores, apenas o
México concedeu o favorecimeDlo do pipeline no bojo de uma
grande negociação que o levou a inserir-se no Nafta. A outra exceção~ o Chile admitiu o conceito de pipeline, mas retirou de seu uso o
setor farmacêutico. considerando a importância do abastecimento de
medicamentos à sua população e a influência que monop6lios de produção podem ter sobre o estabelecimento de seus preços.
Registre-se que na Comissão de Constituição e Justiça não
houve qualquer emenda a ser oferecido pelo eminente Senador
Ney Suassuna, no sentido de manter-se no projeto a figura triste
do pipeline, que foi retirada integralmente pelo Relator. após exame aprofundado de seu mérito.
RegiSire-se igualmente que o projeto de lei aprovado na Câmara.. que concede o pipeline, nos seus arts. 227 e 228, não se limita a produtos e processos farmacêuúcos, mas envolve também
os inventos dos setores alimentício e de produtos químicos, inclul- ~
dos igualmente no grupo de setotes tecnológicos cujos invenlOS
não são patenteáveis pela legislação em vigor. Destaque-se que na
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indústria de alimentos não se exige prazo tão demoxado para introdução de um novo produto, para fantasiar uma justificativa de pipeline e que, apesar não tão divulgado, vai representar um forte
abalo para nosso País.
A concessão do pipeline não encootra defesa no interesse
da indústria naciciJJal O próprio texto do aootdo GA1Tf11UPS
deixou de incluí-lo entre seus vários dispositivos? já de per si favoráveis aos interesses de empresas localizadas nos países mais industrializados. Conceder direitos retroativos, agredindo os princípios básicos do sistema de patentes, sem qualquer beneficio compensatório para a economia nacional, não parece uma medida que
contribua para valorizar o nome do Senado brasileiro. No momento em que se l:usca estabelecer uma lei de patentes que assegure
equiliõrio entre os direitos dos titulares dos inventos com os interesses maiores da economia do País, é preciso ca-agem e descortino politico para assegurara nosSos rtlhos um fumro meJhor. ·
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) • Enoerroo-se o !J>mpo
do orador. Não há poss_ibilidade de se concederem apartes, lamentavelmente.. Temos de pro~guir na lista dos oradores inscritos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO • Agiadeço à Mesa a opor·
tunidade.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RO·
BERTO REQUIÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO'
O Estado de S. Paulo
O SENADO EALE DE PATENTES
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vo faria o possíveL respeitada a autononüa: dos poderes, para
apressar a tramitação do projeto. Nada disso foi dito em segredo.
Ao contrário. tudo foi noticiado e comentado.
Ora. o mês de outubro está se aproximando e o projeto continua modorrando no Senado. Outubro é importante porque é o
prazo que o governo americano tem. obedecendo à obrigação legal. para qualifiear países que, como o Brasil, entraram Da lista de
países sob "observação prioritária". Se. feita a investigação, o Escritório do Representante Comercial constatar que não houve progresso. o presideu!J> dos EUA estaiá obrigado, sob pena de respon·
sabilidade. a aplicar contra o Brasil sanções que podem ir da sobretaxa incidente sobre produtos essenciais de nossa lista de exportações até a suspensão dos privilégios do Sistema Geral de Preferências. Na melhor das hipóteses. as sanções custarão ao Brasil
cerca~ US$450 milhões; na pior, algo em tomo de US$1,8 bi·
lbão. E dinheiro suficiente para justificar a rapideZ do traballio do
Senado. desencalbando um projeto que já comemorou seu quarto
ano de vida. Compreende-se que os senadores, ciosos de suas prerrogativas. não gostem cu não queiram ser premidos pelo tempo.
Esta. no entanto, é uma situação em que eles próprios se meteram
ao ruminar demoradamente um projeto que a Câmara remeteu
para o Senado. em abril de 1992.
Os senadores têm. ademais. a oportunidade de aperfeiçoar o
projeto que veio da Câmara. incorporando o pipeline, que é a pro-teção conceilida a inventos ainda em fase de laboratório; eliminando a '"1111portação paralela". que permite ~ importação do produto
mesmo se um fabricante detiver a sua patente no País; e eStabelecendo um prazo de um ano para a ttansição dos regimes. A.alter_..nativa é simples: sanções aplicadas quase imediatamente pelos
EUA; deterioração das relações comerciais com os países, inclusive da Europa. que adotar.un legislação de patentes; e desestímuto
a novos investimentos nas áreas mais sujeitas à pirataria, que são
as de elevado conteúdo tecnológico.
O modelo- de inserção política e económica do Btasil no
mundo não comporta hesitações como a demonstrada pelo Senado
no caso do projeto de propriedade intelectuaL Abrir a economia e
participar das oportuni~des de cqmércio que se oferecem em todo
o globo significa aceitar Um conjunto de regras universais. A regu~
lamentação fume dos direitOs de invenção é uma delas. Os países
que escolheram participar dos grandes fluxos de comércio e inves-""'
timentos defmlrain as J)ealliaridades de leis próprias. dentro do
conceito fundamental do ~guardo da propriedade intelectual. É o
que se aguarda que o Senado faça.

O Senado continua tratando o projeto de propriedade intelectual como se fosse questão de somenos importância. que interessa mais aos EUA que ao Brasil. O projeto tramita há qUatro
anos e muitos senadores parecem não se dar conta de que maiores
delongas podem comprometer os resultados do comércio_ eXlerior
brasileiro e afastar oportunidades de investimentos que empresas
estr.mgeiras vislumbrem aqui. Os EUA. de· fato, têm imenso interesse na aprovação do projeto. Mas, dadas as relações de comércio
que mantemos com aquele país, que é nosso segundo maior mercado, e o grau de exposição alcançado pela economia brnsileira
nos últimos anos. a falta de proteção âs patentes nos atinge mais
que a qualquer de nossos parceiros estrangeiros. Ademais, até recentemente o Brasil apenas !mporta.va tecnologia, o que talvez explique o vagar e a má vontade de certos senadÕres em reconhecer
royalties. Tal situação, no entanto, evoluiu e -O Brasil hoje jã se
prejudica. quando terceiros países deixam de pagar direitos por
produtos que agregam elevado grau de tecnQlogia nativa.
O SR. NEY SUASSUNA • Sr. Presidente. fui citado três
A polêmica aberta pelo senador Roberto Requião com os
ministros Luís Felipe Lampreia e Israel V argas. na Comissão de vezes e peço a palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) • Concedo a palavra
Assuntos Econômicos, revela um constrangedor desconhecimento
das negociações que envolvem a lei de propriedade industrial. Ba- ao nobre Senador Ney Suassuna, para uma explicação pessoal. V.
seado no que leu em um comunicado da indústria farmacêutica Exa dispõe de cinco.minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma explica·
americana. o senador entendeu que o Brasil assinou acordo CQ_mprometendo-se com os EUA a iiitplantar a legislação de patenies e ção pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs e Srs.
a abrir o mefcado. E exigia a apresentação do texto que. se exis- Senadores. o orador que me sucedeu, realmente. aborda um dos astente, deveria ter sido encaminhado ao Senado para aprovação. A suntos mais polêmicos e de grande únportância paza o nosso País.
Entendemos, como Parlamemares brasileiros. que temos
falta de memória ou de conhecimento do senador criou ur;na situaque
acelerar
a tramitação da lei não por subserviência a país es..
ção embaraçosa. Esqueceu~se ele de que, às vésperas da aplicação
de sanções comerciais contra o Brasil. que teriam nos custado algo trangeiro mas porque nos interessa o comércio, principalmente
em tomo de US$450 milhões em sobretaxas- e provável percJa ir- com os Estados Unidos.
Os Estados Unidos. Sr. Presidente, compram 24% de tudo o
recuperável de parcelas de mercado-. o governo americano se deu
por satisfeito com a palavra de altos funcionários brasileiros de que produzimos. quase um quano da nossa produ~o. o que repreque a tramitação do projeto de patentes seria acelerada. Não houve senta. no volume de suas compras. apenas 0.8%. E. portanto. um
acordo assinado. nem poderia haver. já que a matéria eStava sob parceiro a quem devemos respeitar.
exame do Legislativo. pelo qual o Executivo não fX'deria respon~
O ilustre Senador que me antecedeu lembrou muito bem.
der. O compromisso- se esta é a palavra- foi o de que o Executi- que não há por que se dar mais do que já foi dado no GAIT/
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TRIPS. Negociando iso!aclameme, temos contta nós um desequili-

brio muito grande. Foram 160-pa.íses? Sr. Presidente,. que f:aeram
acordo onde não existe pipeline, onde essas pussões que estão
sendo solicitadas unilateralmente não existem.
Por essa razão. não há por que dar mais. Por que pennitir
que em um acordo feito por 160 países. e que é válido para o mundo todo, seja dado um plus no nosso rela.cionamento com os Estados Unidos? Esse plus é o pipeline, é a quebra da importação paralela.
O parecer da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania
diz que. se for dada a licença a alguém e se esse alguém estiver
exorbitando no preço, oferecendo um produto de péssima qualidade e, ainda por cima., sem condições de atender o mercado nacional, esse prodoto podetá ter importação' paralela.
Portanto, não concordo com todas as colocações do Senador Roberto Requião, porque o prazo, por exemplo, cria o proble-

ma de ter que se arranjar um sistema alternativo por cin~ anos.
Então, não há por que fazer um outro sistema. que é uma outra lei;
pode ser um ano s6.. · •
_
_ •.
Essa foi uma negociação que fizemos com o Govemo. Ficamos tristes em ver que,. depois de feita a negociação, todas as posições. que foram mmsparentes e tomadas de acordo com a sociedade, de repente, passam' a não servir. E n6s, brasileiros, se seguirritos a orientação desses dois Ministros, estaremos pagando ,nais

do que qualquer outro País..
Não me conformo, não creio que esse povo miserável que
esse povo sofrido, esse povo que não tem paz com as regras econômicas, possa arcar mais um pouco. pagando mais do que os demais países.
Sou contra. vou lutar contra e Dão vou me confonnar em
ver essa injustiça - se é que passará no Senado - perpetrada contra
o povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Bello PaiP) • Continua a lista dos
oradores. .
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. (Pausa.)·
Concedo a palavra ao Senador RamezTebeL (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA Sll..VA (PT-AC. Proouncia o seguÍD!e
discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente. srs e Srs. Senadores, como havia anunciádo ontém. hoje, a partir das 16h, estaremos reunidos na sala da Comissão de Direítos: Humanos da Cimara dos Depu[acios, juntamente com os membros daíjuela Comissão e com os da Subcomissão do Senado da República, composta
pelo Senador Romero Jucá. Senador José, Bianco e por mim. Euy
inclusive.jintamente com o Senador Beni Veras. farei um convite
ao ilustre Senador Pedro Simon, para que S. &a também. se assim
o desejar. faça parte dessa Sul:x;omissão, na .-qual trataremos não
aJ:enas sobre o episódio de Rondônia e do Pará, mas de questões
mais amplas, no que se refere ao problema de uma política de reforma agrária parn este País e. mais especificamente. sobre uma política que defma'O acesso à terra de uma forma justa e demociáâci:
Os 32 milhões de famintos deste País, com certeza, teriam
sua fome aplacada, teriam acesso a algum tipo de renda se o Gov_erno assumisse a sua responsabilidade de f~ a democratização
da terra em nosso Pais.
Todos os países desenvolvidos que expepmentam o crescimento econômico e a justiça social fxzeram reforma agrária. Portanto. a reforma agrária não é uma bandeira apenas de socia.Iisias,
mas de pessoas de bem. inclusive dos que gostariam de ter um
mercado consumidor interno capaz de fazer face às grandes demandas que temos, porque realmente fica muito difícil, com 32
milhões de indigentes. criar um mercado con~midor interno. O
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indigente mal consegue o suficiente pam continU?.r ·a sobreviver,
quanto mais para ser um consumidor em potenciaL
Então, nesse sentido, a política de reforma agrária. Jo:~ge de
ser uma bandeira ideológica. é, acima de tudo, unm bandeira histórica de todos os países desenvolvidos, até mesmo dos países capitalistas mais ferrenhos.
Dessa forma. a Comissão de Direitos Humanos. já com uma
peça produzida, que é o relatório sobre a visita ao Estado de RondôDia,. e$1al"á aprovando esse relatório a partir das 16h. E eu, juntamente com os demais Senadores, estarei acompanhando os trabalhos como :represeDtante da Comissão de Assuntos Sociais.
Quero repetir que a Comissão de Assuntos Sociais irá referendar. p:>steriom:tente, o nome desses Srs. Senadores, para que.
oficialmell!e. possam fazor parte do grupo de Parlamentares que
irá levar esses problemas ao Presidente, ao l'vfinistro da Agricultura, ao Presidente do Incra, enínn, a Iodos os setores responsáveis
pela questão agrária no nosso Estado.
Como não tivemos tempo llãbil para fazê.. lo antes de nomearmos esses Parlamentares, assim estamos procedendo. mas
com a certeza de que deveremos passar pelo referendo da Comissão de Assuntos Sociais.
O Senado não pcderia ficar omisso dlan1e de fatos tão alarmantes, tão tenebrosos como os acontecimentos no Estado de
Rondônia, no Estado do Patá, e de tantos oo.tros que estão ocorrendo, muitas vezes sem a mesma publicidade, sem a mesma divulgação na mídia naciooal, por serem casos isolados, com pouca
condição de repercussão. Mas morte é sempre morte e, nesse caso,
o mais estarreoedor é que bcuve várias mortes, várias pessoss feridas.
_
Há uma denúncia, feita pelos grnndes jomais. de que um
aos líderes do movimento, que está internado em estado de coma.
teria sofrido um atentado. mesmo estando em coma. dentro de um
hospital
ASrA Benedita da Silva- V~ Exame concede um aparte?
A SRA. MARINA Sll..VA- Conoedo um aparte à Senadota Benedita da Silva.
·• A Sr' Benedita da Silva - Senadora Marina Silva. estoo
aeenta a.o pronunciament.O de v..Exa e gostaria de dizer que. na
sexta-feira passada. tive a oportunidade de, no mesmo enfoque,
manifestar-me neste plenárió sobre a necessidade da reforma agnlria.. Entendo. como V. Exa, que esse não é um assunto da esquerdaou da direita, do partido ''x" ou ''y"; é uma questão de direitos humanos. Na nossa populaçãp, identificamos mais de 32 milhões de
pessoas em estado de miséria absoluta; sabemos que, no nosso
País. existe um grande índice de desemprego, de analfabetismo e
de tantas outras situações que, do ponto de vista social, poderiam
ser amenizadas se houvesse o implemento da refonna agníria.
Longe de nós querer que a reforma agrária-seja feita com o viés
ideológico, porque, nesse caso. ela não seria consciente. Outros
países já tiveram oportunidade de fazê-lo sem necessariamente entrarem. como fazemos em nosso País, em debates e discussões
ideológicas que não levarão evidentemente a nada no que diz respeito à reforma agníria. Sabemos perleitamente que o homem e a
mulher do campo sofrem porque têm, na sua cultura profJSsional,
intimidade com a temt;: eles sabem produzir. podem e querem _produzir, e lhes falta espaço. Hã também a questão da habitação. E lógico que já avançamos o suficiente com :relação à questão da reforma agrária par.a entendermos que ela nãó pretende impedjr o homem do campo de cbegar às grnndes cidades; pretende g:u:mtirIb.e a produção para que, com ela, possa encher a barriga das pessoas que estão nas grandes cidades. SabetnQs que isso é importante. Há também a questão da educação, que, a meu ver, não deve
ser desiguaL e sim diferenciada. A cultum absorvida não pode ser
essa mistura que constatamos - cultura urbana e culturil rural-,
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pois existem dois valores, e eles são importaotes para nós. Quanta

coisa a reforma agrária provocaria: riqueza: para este País, alimentação para o povo, política habitacional para os trabalhadoies rurais. Poderíamos, mediante a ação desta Comissão que está sendo
constituída, garantir um seminário para a discusSãO da reforma
agrária, não mais por uma medida do ponto de vista coostitucio-.
na!, mas por uma medida de respaldo ao Governo FederaL MediaDle a realização desse seminário, portanto, poderíamos colocar,
na mesa de debates, as várias tendências existentes não apenas em

521

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a palavta
ao nobre Senador Sebastião Rocha, por cessão do Senador Lúdio
Coelho.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, trago a
este Plenário minha co-tnõuição à discussão de um do$ assuntos
mais presentes na imprensa nacional, tamanha a sua polêmica. RefliD~me à crise de fmanciamento da saúde, tema. aliá~ que me le-

vou a apresentar um requerimento a esta Casa - deverá ser vor.ado

disc:urso dos que querem a verdadeira modernidade das relações e

no piÓx.imo dia 24 de agosto ~ convocando S. Ex.., o Sr. Ministro
da Saúde, Dr. Adlb Jatene.
,
A intenção é que o Sr. Ministro possa prestar os esclarecimentos necessários sobre as razões que o levaram a prt)pOI' a Contribuição sobre Movimentação Financeira - CMF, através da PEC
n• 40/95, de autoria do eminente Senador Antônio Carlos Valadares, expondo-nos também as medidas concretas de combate às
fraudes no sistema bem como o plano de aplicação dos recursos
que podem vir a ser arrecadados com a instituição da referida con-

dos direitos humanos. V. E;<• coloca que esta ComisSão constituída

tribuição.

nível de representação político-partidária no Congresso Naciona.l,
mas da sociedade como um todo: daquele que detém a tena, daquele que prcxluz na terra. daquele que precisa da terra para viver,

daquele que mOia nessa terra e de nós, que somos :responsáveis em
garantir uma política de reforma agrária que dê sustentação ao Go-

. vemo para. algumas medidas que consideramos necessárias e imediatas. Não dá para esperar =is. Pode parecer, quando falamos,
que se trata apenas de um discurso de esquerda; mas não:. é um

O :Ministro Adib Jatene é considerado unanimidade naciodiscutirá o tema na Comissão de Direitos Humanos, da Câmara
dos Deputados. Penso que isso é saudável, e devemos respaldar. nal. Estaria cotado para ocupar a Pasta da Saúde, qualquer que fosApelo a esta Casa no ~ntido de que, agoxa, na mudança do seu se o vencedor das eleições presidenciais de 1994. No atual Gover~egimento Jntemo, seja garantida para o Senado Fedeial, uma cono tem desempenhado um papel quixotesco, lutando contra a inmissão - não subcomissão - que trate, ainda que funcione com ou- sensibilidade tecnocrática de seus oolegas da área económica que
tra. dos direitos humanos. Todos os Parlamentos. na sua inovação, não conseguem llvrar~se do angustiante dilema entre custear a dína sua modernidade, na sua flexibilidade de discutir políticas in- vida pública ou investir nos setores sociais, optando sempxe pela
ternacionais de direitos humanos têm garantido o funcionamento subserviência ao sistema fmanceiro.
de comissões que tratem dos direitos humanos. Portanto, seria inÉ notório, no entanto, o estado deplorável dos hospitais púteressante que também pudéssemos fazê-lo. A iniciativa e a parti- -blicos e a assistência piiinária completamente ineficiénte.
cipação de V. Ex", sem dúvida netlhuma, setá por nós respaldada,
O País assiste, perplexo. ao agravamento dos nossos indicapara que possamos: ajudar o Governo Fedexal a implantar, de ime- dates sociais, com o aumento das favelas. a alta mortalidade Jnfandiato, reforma agrária neste País. Muito obrigada.
til,. a proliferação de doenças endêmjcas. o avanço do câncer gineA SRA. MARINA SILVA -Agradeço a V. Ex" pelo aparte cológico9 sobretudo no Norte e no Nordeste do País.
e parabenizo-a pela iniciativa de sugerir a esta Casa. a criação de
O Ministério da Saúde tem. em 1995, um dos maiores orçauma comissão de direitos humanos. Isso acontece na Câmara dos mentos de sua história: cerca de R$14 bilhões. Esta cifra, no enDeputados e em várias assembléias legislativas, como, poi- exem- tanto; não é suficiente para ganmtii- sequer o custeio do próprio
plo, a Assembléia do Estado do Rio Gtailde do SuL Lá, o Deputa- sistema, que projeta, hoj~·um déficit orçamentário de aproximadado Estadual Marcos Rolim tem feito excelente trabalho à frente da mente R$3 bilh~ visto que muitos rombos de administrações
Comissão de Direitos Humanos.
anteriores precisam ser pagos para tomar o sistema adimplente
O Senado da República deve. constituir a sua comissão, para com a rede hospitalar conveniada. Isso sigoifl.ca qUe nada restà
que temas relativos aos di:reitos humanos e cidadania possam ser para investir na S3Úde. Aliás, um mal CIÔDiCO dos últimos governos.
·O Ministro Adib Jatene indica a CMF como uma alternativa
debatidos e possam receber nossa oontribuição. Muito justa a
preocupação de V- Ex...
_emergencial para axrecadação de recursos pára a saúde. Alguns
Para fmalizar, ressalto que o Govemo brasileiro deve pro- Parlamentares sugerem outras opções diferentes. como impostos
mover o êxodo ao contrário. Aqueles milbàres de brasileiros que =dados sobre vendas de cigarros e bebidas, proposta de autosairam do campo com o sonho da cidade, hoj0, desencantados, vi- ria do eiirinenle Senador Pedro Piva. São todas altemativas possívem em favelas, barracos cobertos p<X papelão,. sem emprego, sem veis. defendidas JXli' uns e contestadas por outros. Os técnicos da
as mi.n.imas condições de sobrevivência. Eles merecem o retomo, área econômica, entretanto. acreditam que a CMF provocaria um
merecem fazer esse êxodo ao contrário, ou seja. voltar a terra pro- surto inflacionário, chegando ao absurdo de propor como alternatimetida.
va o pagamento do atendimeJJt.o pela população de baixa renda.
No entaDto, para que se trate realmente de uma tena prome- confonne noticiou a Folha de S. Paulo, em 30 de junho de 1995,
tida, é prn:isõ que essa volta seja acompanhada de algumas medi- e que faço constar a matéria do meu pronunciamento, onde o Sedas, como, por exemplo, acesso ao Ciédito para fmanciamento da cretário do Tesouro Muri!o Portugal naquela oportunidade, defenprodução, aos benef!Cios de saúde, de educação, fundamentais deu a tese de que o Govemo deveria equilibrar as despesas do separa que os tiaba.Ihadores possam se fttar no campo.
to< saúde cobrando dos pacientes caremes. climimindo, portanto. a p:oO Govemo brasileiro deve isso aos trabalbadores, até por- ana dessas pessoas pelo sistema plblico de atendimento hospitalar.
que se trata de um compromisso de campanha do Presidente da
A simples manifestação dessa intenç5.o é um descalabro, um
República. um compromisso contido no programa de govemo. absurdo que deve ser contestado veementemente pela sociedade_e
Para se fazer frente à fome. à miséria e ao desemprego tem que se pelo pnSprio Presideute da República. O go.>vemo, agora, pa=e
ter uma politica ousada de geração de emprego e renda. E geração que está dando um novo encaminhamento ~ essa questão. Não
de emprego e renda passa necessariamente por uma politica cora~ obstante,. ainda não 'tenha assnmjdo o verdadeiro pa:f?el que deve
josa de reforma agrária para este Pais.
desempenhar na solução desse problema. A cr.t~e na saúde é apeEra o que tioha a dizer. Muito obrigada.
nas um sintoma de uma sociedade doente. cuja 1naioria da popula-
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ção está excluída de seus mais intónseoos direitos de cidadão. de
um País sem saneamento básico, sem medicina preventiva. sem
proítlaxia. sem instrução.
.
Na exp::tSição de motivos do Ministro da Saúde para justificar a CMF, uma alannante situação é diagnosticada, coosratando
que, ao lado do aumento da morbidade e mortalidade por doenças
ctônico-degenerativas, continua muito alta a prevalência das antiga.'> endemi.:!s nn::ais. além da obset"Yada pet.ma:oência e até recrudescimento de doenças infw:iosas e parasitárias como fotma de

adoererdo Brasildosaoos 90.
O Correio Braziliense., de 14 de agosto. traz uma chaniática matéria sobre um tal "quarteto tenebroso", constituído por hansenlase, tubercul~ cólera e dengue.
O Brasil moderno, Sr"s Senadoras e Srs. Senadores, é um
Brasil de 120 mil tuberculosos, 197 milleproso5, 154 mil pessoas
Wfectadas pelo vibrião coléricó, que volta a fazer~ do cotidiano das populações carentes. após estar mais de cem anos ~~e
doPs!s.
- O Bras-Il não -txide -esperai- mã.is. para investir na medicina
preventiva, no saneamen~ básico. Não há tempo para esperar o
equilibrio das ceDias públicas. Em se tratando das proporções da
miséria nacional, tudo é emergência. Se o Govemo Feder.>.! é timido. o Congresso Naciorial não os~ Temos o compromisso ético
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Presidente da República afastou-se de seus compromissos. Técnicos Ço seu Governo chegam ao cúmulo de propor o fundo Sistema Unico de Saúde, já que cobrar o atendimento dos que não podem P?gar significa ferir de morte o preceito fundamental do Sistema Único de Saúde. que é a universalidade (direito de todos ao
atendimento graruito). Onde está, penamo, a inteligência cia sua
"esquerda inteligente", que não consegue ser inventiva e propor
mecanismos que viabilizem um sistema cap:!Z de acabar com a
diarréia, com a malária. com o sarampo e com a bepa.tit::?
O Governo, nos seus argumentes para privatizar, dc:sestatizar, desmonopolizar, flexibilizar, tem usado, fr-...qOentemente em
sua retórica palavras como modernidade e competitividade. Modernidade, Sr. l'>esidente, é não morrer de desidratação. Competi·
tividade ~ não afastar o trabalhador de suas tarefas devido a malária. Enf!lll, inteligência. Sr. Presidente, S!'s. e Srs. Senadores, é ter a
rusadia de desconcenttar as riquezas no País mais injlst.o do mundo.
Muito obrigado. Sr. Presidente.

DuranJe o discur;o do Sr. &bcsrUio Rocha, o Sr.
PWI'ga d.:b:a a .:ad~t-.z da prc~;d~;;.:ia, que é ccu·
pada pelo Sr. Lmz. Alberto de Oliveira, suplen!e de Secrerário.
E~lkJ

O SR.. PRESIDENTE (Luiz Alberto Oliveira) - Sobre a
cOm a sociedade brasileira no sentido de trabalhar incesSantemente mesa~ requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário em
na so1ução dessa grave crise social.
__ _
exercício. Senador Bello Parga.
O Ministério da Saúde, attavés de sen titular, o Dr. Adib JaSão lidos os seguintes:
tene, está fazendo sua parte. Está encaminhando uma proposta
concreta de captação de recursos para investir na área.. Se essa proREQUERIMENTO N• 1.081, DE 1995
posta deve ser aceita, não me cabe dizer. Entretanto, temos que ...
discuti-la com seriedade e profundidade. Mesmo que como pretexRequeiro. nos termos dos arts. 50,§ -zo. e 5°. inciso XXXIII.
to para exigirmos já um posicionamento concretO e ifitensivo do da Constituição Federal, seja fomecido pelo Ministro das Relações
Governo, que até agora não disse a que veio com seu ·esquálido Exteriores. Sr. Luiz Felipe Lampreia. as seguintes informações:
prognuna de combate à miséria.
·
1) Cópia do acordo fnmado entre Brasil e Bolivia. que tem
O Congresso Nacional está prestes a receber a proposta de permitido o ingtisso de estudantes do Esta<lo do Acre nas farulda·
uma refoxma. tribltária.. cujo teor não alcança um milímetro além das daquele pais;
dos limites contábeis e fmanceiros daqueles que só enxerSam ju.' 2) Como é feito o processo de seleção dos candidatos no
ros. dividas e balanços. O que estamos esperaDdo do Govemo, Sr. Estado do Acre;
,.
Presidente, St"s e Sts. Senadores, é uma indicação clara de que
3) Quantos estudantçs acreanos foram selecionados de jaessa refotma seja um instrumentO efetivo de distribuição de renda,. neiro de 1990 a 1995.
•
de justiça social. É esse conteúdo _ideológico vital que está escaSala das Sessões, 15 de agosto de 1995.- Senadcra Marimoteado da retórica oficial. O Brasil não irá reSolver seus proble- na Silva.
mas enquanto não conseguir ser mais justo co_m- seus pOOprios ci(À Mesa Para decisão.)
dadãos. V amos ter a coragem de tepartir o bolo! As elites brasileiras não podem mais se dar ao luxo de desconsiderarem a miséria,
REQUERIMENTO N• 1.082, DE 1995
poís correm o risco de ser fagocitadas pqr ela. Distnõuir renda é
uma questão de sobrevivê_ncia para nossa sociedade.
Senhor Presidenre,
Essas distorções é que trazem à tona dilemas como o que o
Nos termos do disposto no art. 50, parãgrafo 2•. da Consti·
Governo vive hoje.. Ou seja. custear a divida pública~ tratando o lllição Federal e nos a.rts. 215, inciso L e 216 do Regimento Intersistema financeiro a ~-t6, Ou investir em políticas sociais no do Senado FederaL requeiro seja encaminhado ao Exm0 Sr. Miconcretas tratando com dignidade os seus cidadãos? Essa é uma nistro Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Clóvis de
questão ccmplicada que, do prisma da equipe econômica, induz ao Barros Carvalho, o seguinre requerimento de informações:
raciocínio de-que paga-se primeiro a divida e depois investe-se nos
1 - Qual é a fonna de controle que a administtação pública
setores sociais. ou do prisJ.oa do Ministério da Saúde: salva-se prifeder.>.! dispõe para observar o cumprimento das diposições legais
meiro a vida e depois paga-se a conta? Pre~· solidarizar-me com relativas às incompatibilidades entre os exercícios das funções púa segunda hipótese.
·
blicas e a posse de cotas, participação sOcietári~ ações de sociedaApesar de não •.presentar soluções para os graves proble- de anônima, funções de gerência e participação em CODSelbos. e
mas de seu Governo~ .:> Presidente da República rotulou, recente- recebimentos de rennmeração em empresas de capital privado?
mente. as oposições rle "esquerda burta", atribuindo dessa forlna
2- Quais são os membros do Govern~ Federa~ ocupanres
ao seu Governo e ao seu Partido o papel de inteligente. Ora, o que dos cargos de ministros. secretários, presidentes e diretoxes de auhoje distingue esqu .mJa e direita é o maior ou o meDOr compro- tarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fun.
misso com a justiça social, com o combate ~ desigualdades. Ao dações mantidas pelo Poder Público que ocupam cargos de conseadotar idéias liberais como base de sustentação do seu Governo, lheiros e dirigentes de empresas de capital privado e mantém ouidéias essas que iietam enorme contribuição áo caos que aí está. o tros vínculos proflssionais e societários com as mesmas?
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Justificação
3 - Qual é a situação funcional, profissional ou societãria
dos seguintes membros do Governo Federal com ás empresas que
O Senhor Ministro da Sande. Dr. Adib Jatene, vem enviseguem em anexo? ...
dando esforços na tentativa da criação de um imposto temporário
Ministra da Indústria e ComérCio Dorothéa ~emeck e a sobre operações Imanceiras para ser aplicado exclusivamente na
empresa de consultaria Trevisan e Associados;
_
recuperação do sistema nacional de saúde. Não raro contudo. hosMinistro da Justiça Nélson Jobim e o escritório de advoca- pitais da rede fedetal ocupam o noticiário tendo em vista seus encia Jobim, Ferrão e Morais;
volvimentos em iiregillaridades e mal versação de verbas plblicas.
Ministro das Comunicações Sérgio Motta e a empresa de Na cidade do Rio de Janeiro. o Hospital de Cardiologia de I..anmengenharia e consultcri• Hidro-brasileira;
jeiras, pertencente ao Ministério da Saúde de acOido com dados
Mínimo Chefe da Casa Civil Clóvis Carvalho ele Barros e a que extraimos do Diário Oficial dos dias 10.5-95 e 19-6-95, estã
empresa Indústria Villares;
envolvido em traDsações irregulares com fii:mas fantasmas que
MlDistro da Agricultora José Eduardo Andrade Vieira e o nem registro na Junta Comercial do Rio de Janeiro possuem.
Banco Bamerlndus e a empresa de comunicação CNT;
Sala das Sessões, 15 ele agosto ele 1995-- Senadom BeneMínimo da Admiuistração Federal Bresser Pereira e o gre- dita da Silva
po Pão de Açúcar,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveiia) - Os reSecretário de Acompanhamento Econômico . José Milton
querimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos terDallari e a empresa de consultoria Decisão;
.
Presidente do Banco Central Gustavo Loyola e a =mpresa mos 'do inciso III do art. 216do~to fnterno.
Sobre a mesa~ requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre~ ~-S'.!!k--r'~ :MC'M-Ç~~ores:;
- . Vice-.presidente da Empresa Brasileira de Cotreios Egídio tário em exercício, Senador Bello Parga.
Biancbi e a empresa de informática Valbeck;
É lido o seguinte:
Secretário de Politica Econômica José Roberto Mendonça
REQUERIMENTO N• 1,084, DE 1~
de Barros e a empresa MB Consultaria;
·
O Secretário ExecUtivo do Ministério do Planeja.mento, AnSenhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 336. c, do Regimento Interno.
drea Calab~ e a empresa Consemp Consultaria;
O Diretor do Banco Central, Francisco Lopes, e a empresa urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1995,_de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho. que "altera a Lei n°
de consultaria Macrométrica.
3.1 - Os membros do Govemo Federal relaciqnados, que 8-432, de 11 de junho de 1992, para redefmir as jurisdições das
eventualmente encontrarem-se licenciados ou afasiados tempora- _Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trariamente das empresas citadas, recebem alguma espéCie de remu- balho e dá outras providências".
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995.- Senador Jader
neração das mesmas?
3.1.1- Em caso positivo: indicar a natureza. regularidade e Barbalho, Lfder do PMDB.
o valor dessas remunerações.
O SR. PRESIDENT!): (Luiz Alberto de Oliveira) - De
acordo com o diSposto no art. 340, m, do Regimento Interno. este
Justificação
requerimento figurará na Ordem do Dia da sessão seguinte.
A gra~idade da denúncia da revista Veja contra o Secretá· Sobre a mesa, re<JU:erlmentos que setao lidos pelo Sr. I 0 Serio !vfilton Dallari suscitou um grande debate no País a respeito da
cretário em exercício, sexiãdor José Eduardo Outra.
legalidade, moralidade e ética do comportamento dos membros de
São lidos os seguintes::
governo, ocupantes de cargos: de confiança, originárioS da iniciativa privada, que no desempeDho de suas funções públicas realizam
REQUERIMENTO N• 1,085, DE 1995
a intermediação de interess<s de émpresas privadas através das
Senhor Presidente,
ptáticas de inside information. No fundo, esta situação remeteNos tennos do art. 397,I, do Regimento Interno. requeiro a
nos à discussão, que não é nova em nosso País, "sobre a jlsta e adeconvocação de Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da
quada relação que deve existir entre o público e o privado.
Justiça Nelson Jobim, a fiDl de que, perante o Plenário, preste inO presente requerimento visa identifiâir a extensão dos ca- formações sobre os epis6dios ocoaidos na última quarta-feiia, 9 de
sos de dirigentes pdblicos que provieram da iniciatíva piiVada, agosto, na fazenda Santa E1ina, no Município ele Corumbiaza (RO).
questionar os vínculos que estes mantêm CODi as suas funções de
Justificação
origem. para posterioJmente apresentar proposições legislativas
sobre esta maléria.
·
A presente convocação decorre da necessidade de informar
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995. - Senador José o Legislativo de maneim consistente sobre um dos mais lamenláEduardo Dutra- (PT.SE).
_veis episódios na sangrenta luta pela posse da terra no Brasil, luta
esta estimulada. em grande parte. pela ausência de uma política
(À Mesa para decisão.)
concreta de reforma ~grária..
REQUERIMENTO N• 1.683, DE 1995
-As descrições e depoimentos oferecidos por sobreviventes.
testemunhas e autoridades locais apontam para a incontomavel neSenhor Presidente,
cessidade de dotar o Poder Legislativo dos esclarecimentos imReque;ro, nos termos do art. 216 do Regimento Interno, prescindiveis ao exexcício de sua compett!ncia fiscalizadora de
respaldado no art- 50 da Constituição Federal sejam solicitados ao atos do Executivo.
Ministro de Estado da Sande. infoanações sobiO a compra ele mediSala das Sessões. 15 ele agasto ele I 995. -Senador Ney Suassunacamentos e material hospitalar. por parte do Hospital de Canliologia
REQUERIMENTO N" 1.086, DE 1995
de Lar.mjeiras, da cidade do Rio de Janeiro, perten<ente ao Ministério
Senhor Presidente,
· da Sande. junto às empresas Baxman Comércio e Fornecedora e a
Nos termos dp arL 397. I. do Regimento Interno, requeiro a
Croman Comércio e Representação Ltda, cujos registros na Junta
conVocação de Sua, Excelência o Senhor Ministro de Estado· da
Comercial da cidade do Rio de Janeiro, são inexistentes.
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Agricultura, Abastecimento e Reforma Agxária. José Eduardo de
And!:ade Vieira, a fim de que, perante o Plenário, preste infozmações sobre os episódios occm:idos na última quarta-feira. 9 de

agosto? na Fazenda Santa Elina, no Município de Corumbiara
(RO), e explique a política de reforma agniria do Governo.

Justificação
A presente convocação decorre da necessidade de infonnar
o Legislativo de maneil'a consistente sobre um dos mais lamentáveis episódios na sangrenta luta pela posse da terra no Brasil, luta
esta estimulada, em grande parte, pela ausência de uma politica
concreta de reforma agrária.
As descrições e depoimentos oferecidos por sobreviventes,
testemunhas e autoridades locais apontam para a incontornável necessidade de dotar o Poder Legislativo dos esclarecimentos imprescindíveis ao exercício de sua competência f.rscalizadoza de
atos do Executivo.
·
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995. - SenadOr Ney

Suassu.na.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos, oportunamente,
em Ordem do Dia, nos. termos do art. 255, n, c, 9. do Regimento
lJJ!emoSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário eni exercício, Senador José Eduardo Outra.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 1.os7, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos constitucionais do art. 50,§ 2°, e na forma regimental do art. 216, requeiro seja solicitado ao Minist:rO de Estado
da Fazenda SeDhor Pedro Malan. o envio a este Senado Federal de
cópia do Relal6rio Reservado do Conselho Fiscal do Banco do
Brasil. datado de 10 de julho do corrente, baseado
estudo presidido pelo Coordenador de Programação Financeira do MiniStério
da Fazenda. Claudiano Manoel de Albuquerque, advertindo o
Conselho de Administração do Banco para a impropriedade das
demissões em massa como fonna de solução para os graves problemas do Banco.

em

Compiement.arrD.ente~ sejam -respondidas.. as

seguintes infor~

mações:
.
2- Por que, mesmo tendo tomado conhecimento das causas
reais das dificuldades enfrentadas pelo BB, todas originadas do
uso político do Banco nos últimos dez anos, segunda parte do es-tudo divulgado pelo Jornal Folha de São Paulo, de 14 de jllho de
1995, em artigo intitulado "Diagnóstico Preciso", de autoria do
jornalista Jânio de Freitas, o discurso e as ações oficiais escamotearam as razões reais em beneficio de um Programa cujo impacto
sobre a situação do Banco será prn.ticamente nulo? 3 - Qual o montante dos_prejuízos acumulados pelo Banco
até 31 de julho do con:ente?
4- QUal o valor em tÍtulos utilizados pelo Tesouro Nacional nos últimos aumentos de capital à época de suas emissões?
5 - Qual o montante não recebido nas alienações de empresas privatizadas?
--6 - Qual Q total das dívidas vencidas do governo federal e
não quitadas até 31 de julho?
7- Qual o montante das dívidas vencidas sob ação judicial
e quais os devedores?
8- Qual o montante da inadimplência do setor privado juri·
to ao Banco?
9 - Qual o total de créditos vencidos do BB em relação ao
prejuízo até 31 de julho?

10- Por que, mesmo advertidas quanto a possibilidade legal de o governo. na condição de acionista majoritário, incorrer
nas comlnações previstas no art. 117 da Lei n°6.404176,caso 'fugisse ao ônus e à solução adequada'~ as autoridades competentes
preferiiam ignorar o estudo, ademais e1aborado por técnicos alta~e capacitados, ocupantes de cargos de confiança no tmbito do
Ministério da Fazenda, esttanhos, portanto, aos quadros do BB, e
log<?. inquestionáveis, quanto à quaisquer conclusões suspeitamente ~ndenciosas àquela instituição?
11- Quais os custos impostos ao Banco decorrentes da cessão dos cerca de 450 funcionários ao Executivo?
12- Por que a recomendação do Conselho FISCal de que só
ca:n a cobrança dos débitos vencidos eD1Ie janeiro e maio do correntj>, perfazendo RS 2,3 bilhões, já se reverteria o a1nal quadro
negativo das fmanças do Banco foi preterida?
13- Qual o montante do débito do Tesouro Nacional junto
ao Banco do Brasil referente às operações de EGF, equalizações
de taxas e Proagro?
-- ----- 14- Quais as medidas que estão senOO tOmadas para negociai" débitos aDtigos decorrentes de avais do Banco a empréstimos
externos vencidos e não pagos por entidades já extintas, -como por

exemplo o lAA (repasses a usineiros)?
15 - Quais as providências adotadas por V. Ex• com vistas
a impedir que a situação de sangria do Banco para atender compromissos do acionista. majoritário continue a inviabilizar qualquer
tentativa de saneamento? (mesmo após o relatório da Consultoria.
a imprensa divulgou que o Governo Federal se comprometera em
oferecer um socorro fmanceiroaosusineiros, via Banco do Brasil).
16 -Segundo informações, a 'contabilidade de custos do
Ba:Df=o é consolidada. Quais os critérios que norteiani o rateio enlre
as agências e CODlO são apurados os custos reais por agências? Por
exemplo: uma agência no interior da Paraíba entra no :rateio de
custps daCa.rteirade Câmbio, operação que não realiza?
17 - Qual o montante da redução estimada de custo/mês
com a adoção do Programa de demissões?
~.

Justificação

É preciso que a sOciedade brasileira seja informada de maneixa transparente quanto às razões que têm orientado a política
. governamental no tocante ao Banco do Brasil.
A existência de um. estudo elaborado por técnicos de reconhecida competência, cre<jenciados e escolhidos pelo próprio Governo Federal. contendo recomendações contnírias às adoradas
pela Presidência do Banco no enfrentamento dos seus problemas.
coiQCa sob suspeição toda a política de goveffio com relação à
mais tradicional instituição bancária do Brasil.
Esclarecer pontos_ cruciais e recolocar o debate nas perspectivas corretas são tarefas iOadiãveis.
Sala das Sessões. JS de agosto de 1995- - Senador Ney
Suasstma.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveil:a) - O requerimento lido será despachado á Mesa para decisão, nos termos
do inciso fi do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa. requerimento que será pelo Sr. 1° Secretário
em exercicio. Senador José Eduardo Dutra.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 1.088, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro. nos tennos do art. 71 da Constituição Federal
compinado com o inciso I. in fine do art.. 216 do Regimento Inter- ·
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no, seja solicitada ao TnDuoal de Contas da UDião a realização de
uma auditoria extraordinária :Das contas do Hospital de Cardiologia de Lar.mjeiras, da cidade do Rio de Janeiro, pertencente "' Ministério da Saúde. relativo a compra de medicamentos e material
hospitalar, junto às empteSaS Baxman Comén:io e Fomecedora e a
Croman Cométcio e Representação Ltde, cujos regislros na Junta
Comercial do Rio de Janeiro são inexistentes.
Justificação
No instante em que o Senhor Ministro da Saúde, Dr. A<hb
Jatene. vem se empenhando no sentido de conseguir do Congresso
Nacional apoio pai1l a criação de um imposto sobre operações financeiras para ser aplicado exclusivamente na recuperação do sis-

tema nacional de saúde, o Hospital de Cardiologia de Lamnjeiras,
de cidade do Rio de Janeiro, pertencente à rede pública fedeml,
ocupa 0 noticiário da imprensa como envolvido em irregularidade
na compr.l de material hospitalar e medicamentos jUnto a fmnas

fantasmas Baxman Comércio e Fome<:edora e Croman Comércio e
Representação Ltde,.eri!presas estas sem nenhum regislro na Junta
Comercial da cidade do RiÓ de Janeiro. Ex~ também evid&.cias
de superl"aturamento na n:ansação efetuada entre 0 hospital e aque-

las empn:sas.
Sala das Sessões~ IS agOsto de 1995.- Senadora Benedita
da Silva.
o· SR. VALMIR CAMPELO • Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Lider Vaimir Campelo.
O SR. V ALMIR CAMPELO (Pil!-DF. Pela ordem. Sem
revisão do Oiador.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, não tenho nada contra o requerimento da nobre Senadora Benedita da
Silva, apenas es!Ianho a fundamenlação do mesmo. porque, se não
me engano, o art. 217 da Constituição trata da cultura.
Solicito a gentileza do esclarecimento.
_ _
O SR, PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveiia) " O requerimento é fundamentado no art. 71 da Constib.lição FederaL
combinado com o inciso I, in fine, do art. 216 do Regimento lnterno. Esse artigo do Regimento lDlemo ttata de pedido de infOJ:IDaÇães.
A Presidência, Sr. Líder, tendo constatado que a fundamentação não está correta, despaçha da seguinte f~
De acordo com o inciso I do art. 38 da Lei n• 8.443, de
1992, o requeriri:tento depende de aprovação do Plenário. Em conseqüência, está. em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam quçilam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A Presidência fan\ cumprir a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário em exercício, Senador José Eduardo Dutr.l.

É lido o seguint,e:
REQUERIMENTO N" 1.089, DE 1995

Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 74 do Regimenr.o Interno, a criação de Comissão Especial interna, constituída por 13 titulares e igual número de 5Uplentes par.a., até o término da presente
sessão legislativa.. elaOOrar os projetos de lei reguladores do texto
constitucional alterado pelas Emendas à Constituição n"s 5, 6, 7 e
8.de 1995.

Justificação
As Emendas à Constituição de n"s 5, 6, 7 e 8, de 1995, trou·

x.eram significativas e importantes mudanças à Carta Magna brasi-

leira,. sendo necessário. no entamo. para a implememaçã.o dessas
mudauças. a discussão e votação de projetos de lei integradores do
texto constituciooal. haja vista se tiatar de noonas não executáveis.
Com o objetivo de estabelecer um procMimenro legislativo

lógico e ágil pai1l a implementação das alt=ções constitucionais,
submetemos à aprovação dos nobres Senadores o presente requerimento~ que tem por escopo a criação de uma Comissão Tempor.íria Interna, integrada por 13 titulares e igual número de suplentes
para. no prazo de seis meses. elaboxar os projetas de lei necessá-rios à execução do texto constihlcional.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995.- Senador Lúào
Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Aberto de Oliveiia) - O requerimento lido ser.í incluído em Otdem do Dia oportwuunente,
nos tennos do disposto no art. 255, ll, c:, 6 do Regimento Imemo.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício. Senador José~ Dutxa.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI SENADO N• 231, DE 1995
Veda ao Pod~ _Executivo a f"DmÇão de cotas de
importação para as Areas de Livre Comérào.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I • vedado ao Poder Executivo a fiXação de cotas de
importações ou a imposição de qualquer tipo de limite quantitativo
às~ realizadas por pessoas fiSicas ou jurldicas dOmiciliadas na Aioas de livie Comércio.
Art. 2• ficam revogados o artigo 5• (caput e Palágrafo ÚDÍ·
co da Lei n•7S65, de 22 de dezembro de 1989; o artigo 9"(caput
e Panlgrafoúnico) da Lei n• 8.210, de 19 de }lllio de 1991; oartigo 10' (c:aput e Perágrafo único) da Lei n• 8.256, de 25 de novembro de 1991; e artigo 10 (caput e Parágrafo único) da Lei n°
8.857, de 8 de màrço de 1994.
'
Art. 3• Esta lei entra em vigor na dela de sua p1blicação.
· Art. 4° Revogam-~ as <fisrx>sições em contci.rio.

· . -JustifiCação
o Governo brasileiro" realizou, llOS últimos anos, u-m amplo
processo de abertuta da economia às importações. Essa abertura'
comercial não reduziu as vantagens comparativas das áreas de li-

vre coméxcio

como também expôs as empresas locais a uma con-

corrência preda!ória por parte das mercadorias estrangeiras.
A foooção pelo Poder Executivo de limite global pai1l as importações realizadas pelas chamadas áreas de livre cométcio, con-

forme consta das leis de criação da ALC, constinli um elemento
estranho à própria idéia do que seja o livre comén:io.
Tendo em vista a tendência da economia mundial no sentido ila redução de barreiras comerciais tarifárias e nio-tarifárias,
bem como a necessidade de defender a viabilidade econômica das
áreas de livre comércio. propomos o apeifeiçoamento das leis de
criação das ALC mediante a revogação do artigo que trata da f"JXação de restrições quantitativas às suas importações.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995.- Senador Ernan·
desA.morim.
LÉI N" 7 965, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1989
Cria Área de Livre ComU.:io no Município de
Tabatinga, no Estado do Amazonas, e dá outras providências.

s• o

Art.
limite global para as importações através da
ALCT serã eslabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo, no

ato em que o fizer para a Zona Franca de Manaus.
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Parágrafo único. A critério do Poder Executivo~ poderio ser
excluídas do limite global as importaçlies de produtDS a!Iavés da
ALCf. destinadas exclusivamente à reexportação. vedada a remessa
das divisas correspondentes·e observados. quando reexport.1das, todos os procedimentos legais aplicáveis às exportações brasileiras.
LEI N" 8.210, DE 19 DE JULHO DE 1991

Ftança-Joel de Hollanda-José Samey-Júlio Campos- Leomar
Quintanilba- Levy Dias - Renan Calheiros- Romero Jucá. ·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotado o tempo

destinado ao Expediente.
Passa.se à

ORDEM DO DIA

Cria a Área de Livre Comérâo de Guajará·Mi·
rim, no Estado de Rondônia, e dá outras providências.

Item 1:

Art. 9° O limite global para as importações através da
ALCGM será estabelecido. anualmente, pelo Poder Executivo, no
mesmo ato em que o fizer para as demais áreas de livre comércio.
§ 1•- (Vetado)
§ 2° - -A critério do Poder Executivo, poderão ser excluídas
do limite global as importações de produiDS pela ALCGM, ~esti
nados exclusivamente à reexportação. vedada a remessa das divisas correspondentes e observados, quando reexportados tais produtQs, todos os procediii!Cntos legais aplicáveis às expartações
brasileiras.
·

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 17. DE 1991
(Incluída em Ordem do Dia. nos tex:;nos do
art. 358 do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 17. de 1991, de alltoria do Senador Pedro Simon e OU1p)S Secaclores, que dá nova redação ao inciso li do art. 40 da Constituição Fedetal, tendo
Parecer favociveL proferido em Plenário, relatOr:
Senador Edison Lobão, em substituição à Comissão de
Constiruição, Justiça e Cidadania.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes ou em outras dependências da Casa que
compareçam ao Plenário, uma vez que vamos ter votação com quomm qualificado.

LEI N" 8.256, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991
Cria áreas de livre comércio nos municípios de

Pacamima e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras providências..
Art. I O. O !imite global para as imp<ll1aÇões através das
áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Boof'un (ALCB)
será estabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo, no ato que o
flzer para as demais áreas de livre comércio.
Parágrafo único. A critério do Poder Executivo. poderão ser
excluídas do limite global as import.açlies de produtos pelas áreas
de ~vre comércio de Pacaxaima (ALCP) e Boof'UD (ALCB), destinados exclusivamente à reexporta:ção, vedada a remessa de divisa
correspondentes e observados, quando reexportados, todos os procedimentos l~gais aplicáveis às exportações bntsileiras.

LEI N" 8.857, DE 8 DE MARÇO DE !994

Autoriza a criação de área de livre comércio
nos Municípios de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acn; e ~ outr~ providências.
Art. I O. O limite global para as importaçlies através das

Neste momento, faremos a votação da proposta em primei-

rotumo.
A Presidência esclarece ao Plenário que,. nos termos do dis·
posto no art. 288, II, do Regimento Interno, a matéria depende,
para sua aprovação, do voto favorável de três quintos da composição, devendo ser feita pelo processO eletrôoico.
Peço, mais uma vez, aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes que compareçam ao Plenário, pois teremos uma
votação nomioa1 com quorum qu.alificado•
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Relembro ao Plenário que~ de acordo com a. Resolução n° 37, votada pelo Senado Federal, na semana passada, o_§~ tem a seguinte redação:
Considera-se ausente o Senador que, embora conste da lista..
de presença das sessões deliberativas, deixar de comparecer às votações, salvo se em obstrução declarada por líder partidário oo de

Áreas de Livre Comércio de Brasiléia - ALCB e de Cruzeiro do

bloco parlamentar.

Sul- ALCCS será estabelecido~ anualmente, pelo Poder Executi·
vo, no ato em que o fizer para as demais áreas de livre comércio.
Parágrafo único. A critério do Poder Executivo. p:xlerão ser
excluídas do limite global as importações de produtos pelas áreas
de Livre Comércio de Brasiléia - ALCB e de...

Mais uma vez solicito aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes a gentileza de comparecer ao plenário.
Peço também aos Srs. Senadores que não digitaram ainda as
suas presenças que o façam. pois teremos que libezar o computador para a votação.
A Mesa vai aguardar, durante cinco minutos, a presença no

(À Comissão de Assuntos EConômicos - decisão
lenninaliva.)

O SR- PRESIDENTE (tuiz Alberto de Oliveira)- O projeto será publicado _e remetido ã comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - A Presidência convoca sessão conjunta a realizar·se ~ às_llh, no
plenário da Câmara dos Deputados. destinada à apreciação de vetos presidenciais e projetas de lei.
O Sr. Luiz. Alberto de Oliveira, Suplenu de Secre·
lário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presit:knte.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Magalhães- Dm:y Ribeiro- Edison Lobão
- Eduardo Suplicy - Espe-ridião Amin -- Gílvam. Borges - João

.

ple:oário dos Senadores que se encontra.m em seus gabinetes.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a palavra pela otdem. Gostaria de falar sobre essa Proposta de Emenda à
Con.stiru.ição. Vou fazer uma indagação à Mesa.
• O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- V.Ex"temdireito.pelo
Regimento, de encaminhar a votação, dispondo de cinco minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria me OOD·
gratnlar com o Senador Pedro Simon por essa iniciativa.
Trata·Se de uma questão que tem sido levantada até por pessoas do povo, por cidadãos comuns, que. ao contrário de tantos
outros. não desejam uma aposentadoria tão cedo.
Tenho recebido tnúmeras cartas nesse sentido e até pensei
em algum u:abafuo desse tipo, mas vejo que a Casa já se adiantou,
por intermédio do trabalho do Senador Pedro Siroon.
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Porém. Sr. Presidente, ao tempo em que me congratulo com
o Senador por essa iniciativa. apoiando-a e votando a favor dessa
Proposta de Emenda à Constituição, gostaria de indagar da Mesa
por que a mesma. a cujo mérito somos inteiramente favoráveis, foi
colocada na pauta de votação e por que o Relator vem dar o seu
voto em plenário, sem que isso tenha sido submetido à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Fico preocupado e perplexo com isso, porque existem nesta
Casa duas propostas de emenda à Constituição que nos interessam
bem mais do que essa. Uma delas é a que defme. de uma vez por
todas, a questão das medidas provisórias enc3iniDbadas ao Congresso pelo Presidente da República.
Ontem. tivemos a decepção de ver o Govemo, mais uma
vez, provocar o adiamento de uma decisão sobre uma Medida Provisória, a qUe trata da desindexação da nossa economia: na vetdade. para ser mais claro, a Medida que trata da desindexação dos
salãrios dos IIabalhadores deste País.
O Governo fez a Medida, reeditou-a e, ontem. não possibilitou õ quorum para que o ~latório do Senador Coutínho Jorge pudesse ser votado naquela Comissão.
O desejo do Govemo é claro: reeditar novamente essa Medida. tantas vezes ele entenda necessário, para que a sua vonrade
s~ consolide e se tome algo absolutamente irreversível. prejudicando o Congresso Nacional que, em conseqUência desses fatos.
não tem· conseguido legislar. a não ser sobre aquilo que o Poder
Executivo pede a ele para que legisle. como foi o caso das quatro
propostas de emenda à Constimição aprovadas em sessão solene
no Congresso Nacional. na manhã de hoje.
Gostaria de compreender por que uma medida de caráter
tão importante quanto a contida na Proposta de Emenda à
Constituição que determina. que íua. que regulamenta a questão da edição de medidas provisórias não vem à pauta. não pas~
sa sequer na Comissão de Constituição~ Justiça e Cidadania,
enquanto que essa Proposta de Emenda à Constituição - importante. evidentemente, da iniciativa do Senador Pedro Simon- é
colocada em pauta de votação e, acima de tudo, com Ó Relator trazendo seu relatório direto ao plenário, sem ter passado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Apelo a V. Exa; com.quem estivemos bá p:mcos instantes.
para apressar o. processo de votação da Proposta de Emenda à
Cbnsti.n.lição que deíme as medidas provisórias, ·a fim de que o
Congresso Nacional possa legislar e não apenas fique homologando as decisões do Poder Executivo.
Era essa a manifestação que gostarfu. de fazer, encaminhando o voto favorável à Proposta de Emenda à Constituição do Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) : A Mesa esclarece a
V. Ex" que a Proposta de Emenda ã Constituição n• 17 é de 1991.
De acordo com o critério adot.ado pela atual Presidência. todas as
matérias que estão prontas pata votação são incluídas na Ordem
do Dia, com o planejamento recebido pelos Srs. Semdores mediante os avulsos distribuídos no plenário.
Essa emenda ttamitou, ainda. na fonna do arL 281 do Regimento Interno. antes da modificação feita, a qual dizia que desde
que. no prazo de 30 dias, a comissão não oferecesse parecer. a
emenda viria ao plenário para receber parecer do Plenário. Isso foi
requerido pelo Senador Pedro Simon, que atendido na fon:na regimental. Por isso, a emenda passou a constar da Ordem do Dia para
ser votada. uma vez encerrada a sua discussão.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para
que possam votar.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. E<' a palavra, para uma reclamação ou um esclarecimento.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, es!amos num
momento de votação. É ainda possível fazer um ~amento?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- E possível. sim. por
cinco minutos. na forma re_gimental.
O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPR-SC. Pata encaminhar a
vola.Ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na forma regimental. gostaria de fazer um registro no encaminhamento desta
votação.
Quero pedir, mais uma vez. a complacência de V.Ex"'. Voto
a favor dessa Propost~ peço a meu Uder, a todos os meus companheiros de Partido que votem a favor.
E não poderia deixar de tJ:azer aqui a emoção que vivi como
estudante de Direito, quando dois professores meus, da melhor
-qualidade- o Professor Marcilio João da Silva Medeiros, meu professor de Introdução à Ciência do Direito. o homem que engalanou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. e o Professor Henrique Weodhausen, meu professor de Medicina Legal., foram consttangidos pelo limite da idade a se aposentarem.
Ambos sofreram. m11ito e, desde então, mais de vinte e cinco
anos se passaram; não há nenhuma razão para qUe esse termo. "70
anos", continue sendo o termo implacável, compulsório, da aposentadoria de quem queira trabalhar.
Portanto, quero dar o meu voto favorável, elogiando o Senador Pedro Simon pela iniciativa.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidenie, peço a
,..palavra para encaminhar a votação.
O SR-PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' apalavra.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. ouvi,
com atenção, as palavras do nobre Senador Esperidião Amin Se
o.a Proposta de Emenda o nobre Senador Pedro Simon tivesse esclarecido que poderiam se aposentar aos 75 anos aqueles que engalao.am o cargo. eu votaria a favor.
Mas, na realidaQ.e:;-nem s~mpre os Desembargadores são
como aqueles a que se referiu o Senador Esperidião Amin.
Acredito que poucos cbegã..m aos 70 anos; alguns até precisam
deixar a função. Há uma necessidade de renovação e na Justiça...
do meu Estado os mais novos estão da,ndo exemplo aos mais
velhos.
.
Voto contra a Proposta de Emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os $rs. Senadores jâ
podem votar.
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a palavra para encamiuhar a votação.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra para encamiDbar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. Ex" a palavra, Senador Jader Barbalho; posteriormente, o Senador Ronaldo
Cunha Lima.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. desejo
cumprimentar o Senador Pedro Simon pela apresentação dessa
Proposta de Emenda à Constituição.
Os argumentos apresentados na justificativa que eD.caminha
esse projeto são de toda procedência.. A elevaçã& do tempo de vida
no Brasil tem demonstrado, ao longo dos últimos anos. que. no
caso. não há justificativa para que se mantenha os 70 anos. E. na
condição de Líder do PMDB, ao me congratular com o Senador
Pedro Simon. registro o fato de que servidores ilustres. tanto do
Poder Legislativo, Judiciário e Executivo. com mais de 70 anos,
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podem, com suas experiências, prestar enormes serviços à vida
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pela ordem. Sem
pública deste País.
(
revisão do orador.) - Sr. Presidente? consulto V. Exa se não podeQuero, Sr. Presidente, recordar aqui o exeiD.Jio do Japão, mos adiar esta votação, pois não estoo preparado para tratar desse
onde as pessoas com idade elevada são reconhecidaS fundamental- assunto e fui pego de surpresa.
mente pela contnbuição, pelo acervo e pela acumulação da expe- O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Lúdio Coeriência. E entendo que o projeto do Semdor Pedro Simon visa fun- lho, não há qualquer requerimento aprovado pelo Plenário adiando
damentalmente isto: dar opom.midade a pessoas que pOOem cootimlar a votação. Já estamos na fase de votação propriamente dita. A vo<:al!IibliDdo com a vida pública brasileira a fim da nãO serem afas- tação poderia ser adiada dasda que tivesse sido requerida.
tadas compulsoriamente, como ocorre presentemente no Bnsil.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente. peço a palavra
Por esse motivo, Sr. Presidente, na condição de Líder do para encaminhar a votação.
PMDB, recomendo a nossa Bancada aaprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço ao nobre Senador Ramez Tebel para encaminhar a votação.
a palavra para encaminhar.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Par.>. encaminhar a
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, avalio que o Seao Senador Rooaldo Cunha Lima para en<:amiohar a votação.
nador Ronaldo Cunba Lima levantoU aqui uma questão importan. O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB,PB. Para eo- te. A mim, tem-me preocupado muito algumas altexações que te·
<:amiohar a votação. Sem revisão do orarlcr.) - Sr. Presidente, SI's mos feito na legislação brnsileira sem observar, dasculpem-me, uma
e SIS. Senadores, é louvável o espirito da proposta de reforma da sistematização. Na legislação O!diDária isso tem OCO<rido freqúenleCon'stituição de autoriá dq eminente Senador Pedro Simon. Apemente. e na ComiSsão de Constiluição. Jusliça. e Cidadania tenho penas me preocupa um detalhe; é que a emenda se flXa tão-somente dido vênia para fazer e5Sa consideração que agora faço à Casa.
no art. 40 da Constituição, estabelecendo a compulsoriedade aos
. 0rã. pelo que eDtendi. creio que é muito váliga. a argumen~
75 anos. com provento~ proporcionais ao tempo de serviço para. os tação expendida pelo Senador Esperidião ·AmiD, COirOOOrando a
t}mciODários em geral. Mas não retifica.. não modifica nem altera o justificativa ~tada pelo Senador P~ Simon. ao tomar a
art. 83, que estabelece em 70 anos a aposentadoria compulsória inicia!iva da apresentação dessa emenda constitucional que nós~para magistrados e membros do Ministério1'u'blico.
_
tamos prestes a vctar.
Entendo. aprovando a proposta. que há necessidade de uma
Realmente, a história do mundo demonstra que as gr:andes
outra emenda estendendo também à magistratura e ao Ministério lideranças do mundo ultrapassaram os 70 anos de idade e conduziPúblico, já que o art. 93, inciso Vl permaneceu inc6lume.
ram a humanidade para um porto seguro. pari um bom destino.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a pala- ~
Acontece que o Seoadoc Rónaldo Cunba .Lima. -levantou
vra para encaminhar a votação.
uma questão. N6s vamos estabelecer7S.anos par.funla dete:nnina0 SR. PRESIDENTE (José Saroey) -V. Ex' tem a palavxa da categeria e paxa outras categorias vamos <leixar que permaneça
para eDcanúnhar.
.
. o que estã vigindo na atual constituição. Parece-me que vainos·es0 SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Paxa encaminhar. Sem tabelecer dois pesos e dnas medidas.._
. revisãodooxador.) --Sr-Presidente, apenaspexa declaxarqueenoontro
· · · ·Como se traia de uma emeoda constltu<:ionaL deveriamosméritos suficientes na emenda do nobre Secador Pedro Simon. mas e peço a permissão do Seoador Pedro Simon - sobrestar ·o andapromovi a auscultação no seio da Bancada do Partido da Fmite Libe- DieD.t6 ôessa matéria. se o Regimento da Casa o permitir e em· sen.
ral Eu, pessoalmente. votaria: a favor. mas considero. em funções de do o Plenário soberano~ ~da não iniciamos a votação, nóS a estadiversasopiniõesquerecebi,aquestãoemabertoparaoPfL.
·mos encamiDhando. Portanto. não a sacrificaríamos em-nada. já
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Sr. Presi- que há argumentos, pexa a.inodiflcação do limite legal da compuldente~ peço a palavra para encaminl}ar a votação.
sócia. faVoráveis e contm:
· · ·
..
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex' tem a palavxa
Os argumentos expendidos nas justiflcativas. até agoxa. são
para enca.minhar.
_
__ amplamente favoráveis. mas há também o entendímento daqueles
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE. Para que pensàln que isso impede. por exemplo. a renovação dos qua·
encaminhar; Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. em que pese· âros:: Há. por exemplo, casos. nóS sabemos. disso. eni.que a pessoa
o_ meu respeito ao funcionário público, de
modo getal,. existem chega ao Superior Tribunal Federal aos 67, 68 anos de ida.d~ No
determiDadas ca.J.egorias entre os servidores pú_blicos _que merecem_- TribUnal de_Contas, idem.
um descanso mais cedo do trabalho que exercitaram durante a sua
Por outro lado. não há. razão para estabelecermos distinção
atividade profissional. principalmente no Nordeste, quando juízes. entre aposentadoria con:ipuls6ria dos magistrados e a aposentadodesembargadores. promotores, que em.prestanun o melhor de suas ria compulsória dos membros do Ministério Público, dos Canseinteligências e de sua competência para o soerguimento da Justiça lheiro-s e Ministros do Tn.bunal de Contas..
da nossa região e. conseqüentemente. do Brasil sejam obrigados a
De sorte que. mesmo inclinado a votar favoravelmente, enpassar mais cinco aD.Oster :lo que poderíamos. com esses. mesmos argumentos. esrudar a
O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, g0$ria de esclarecer ampliação dessa emenda constituciOnal de autoria.. inteligent~ lúV. Ex• de que é optativo e não obrigatório. Chegando o profissio- cicia e experiente do Senador Pedro Simon. Nós deveríamos votar
nal aos 70 anos. per.manece no cargo se assiM o desejar.
essa emenda em um quadro geral que abrangesse outros servidores
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- O Senador públicos da União e da outras unidades da Fedexação.
Sr. Presidente. não quero ttaDSforma:r a Mesa. numa hora de
Pedro Simon está me explicando que será optativa a escolha daqueles que quiserem permanecer por mais 5 anos.
encaminhamento de votação. em um 6rgão consultivo. Mas. como
Sendo assim. votarei favorável à emenda do nobre Senador.
entendo que emenda constitucional é algo de trans·cendental imO SR. LÚDIO COELHO - Sr. Presidente. peço a palavxa portância, ouso confessar que. regimentahnente, não estou prepa·
pela ordem.
rado pan. votar a matéria. Por isso. se for possível encaminharei
O SR- PRESIDENTE (José Sarney) -·Concedo a palavra um requerimento à Mesa para que me seja concedido um prazo
ao nobre Senador Lúdio Coelho.
para apreciação da matéria. Outros Senadores. no encaminhamen·

.um
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO· Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENm (José Sarney) ·Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. praticamente a minha palavra já se tornou desnecessária. O que eu goStaria de dizer é que
V. Ex' já havia inclusive entrado em processo de votação. portanto, gostaria de pedir ao Senador Ramez: Tebet que fizesse uma revisão do seu posicionamento, já que essa emenda constitucional é
de 1991. Ela é de um mérito inegável. pemlitindo que homens lúcique com requerimento apresenrado à Mesa e aprovado.
Mas esclareço também a V. Ex.. que essa emenda está tendo dos ainda continuem prestando setViço à Nação brasileira. Também
sua votação concluída em primeiro tomo. E, no segundo tumo. não é ol?Dgado que o cidadão se aposente somente aos 75 anos..
E claro que. de acordo com a legislação de cada instituição.
não pode haver emenda. senão de :redação, quando ela vai à Câmao cidadão vai se aposentar quando lhe aprouver e o tempo de serra dos Deputados.
De maneira que., nesta fase, não pode ser apres~tada ne- viço assim lhe pemritir.
A emenda não fala, eminente Senador. mas. evidentemente.
nhuma emenda. Qualquer adiamento sigo.ificaria um adiame:nto de
30 dias, sem qualquer possibilidade de modificação na argumenta- - dependendo da legislação de cada ócgão e do número de anos de contn"buição. o cidadão podeiá se aposentar antes dos 75 anos de idade.
çãofeita pelo Senador Roaaldo Cnnha Lima.
•
Indago a. V. Ex• se ~quer pedir o adiamento. Se V. Exa quiPortanto. vejo. por parte do eminente Senador Pedro Simon,
ser. mesmo nesses termos, a Mesa receberá o requerimento e o a Vontade de acertar sempre e· fazer com que pessoas que ainda
po:;sam prestar serviços inestimáveis à Nação continuem· trabasubmeterá ao Plenário.
O SR. RAMEZ mBET ·- Sr. Presidente. solicito. então. lliando até os 75 anos. j~ que a vida média do povo brasileiro, diferente do que se fala aqui. já está em 67 anos de idade. E a tenque v. Ex· receba o meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa aguarda o dência é crescer cada vez mais. Sr. Presidente.
Era o que eu gostaria de dizer. cumprimentando O~Obre Serequerimento de V. Ex•.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente. peço a palavra nador Ramez Tebet pela retirada do requerimento.
Mnito obrigado.
para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey). Tem a palavra V. Ex".
O SR. PEDRO PIV A- Sr. Presidente. peço a palavra para
O SR.-NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para um esclareci- ""encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey).- Antes de conceder a
mento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o requ_erimento
protelará a votação·da matéria por}O dias. sem que se possa me- palavra ao próximo oiador inscrito. esclareço. mais uma vez. ao
xer na essência, na argumentação~ E isso?.
-··
·Senador Ramez Tebet que a Mesa apenas deu explicações ao PleO SR. PRESIDENm (José Sarney) • Não poderá ser apre- nário quanto à modificação da emenda. não quanto ao desejo de S.
sentada nenh.uma emenda modíficaliva, apenas de redação. A ma- Ex.. de um praZo maiOr para ~ame da matéria. Foi·-com esse
téria irá à Câmara dos Deputados. onde poderá ser emendâda. nos sentido que a Mesa esclareceu o Plenário e não com o sentido de
dirigir a votação. o que jamais poçieria fazer.
termos em que a Câmara desejar.
O SR. RAMEZ TEBET·- tvlas vai pennitiium exame meConcedo a palavrá ao nobre Senador Bernardo Cabral. que
havia pedido a palavra anteS de V. Ex•. Senador Pedro Piva.
lhor. por parte de cada Senador. na hora de votar.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM) - Sr. Presidente~
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente. peço
se o eminen[e Senador Pedro Piva quiser fazer uso da palavra. eu
a palavra pela otdem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra. cedo, com muito prazer. ~ inscrição. até pelo cavalheirismo que
preside a formação de S. Ex...
pela ordem. ao Senador Ronaldo O.mba Lima. ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Eu pediria a V. Ex•.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidehte. se não é possível Senador Bernardo Cabral. que frzesse o mesmo pedido de cavaemendar. não vejo porque adiar. O projetO vai para a Câmara. que lheirismo ao Senador José lgnácio Feneira. que está inscrito demodifica - até porque se estabelece uma nova Convivência - o que pois de V. Ex a. O Senador Pivaé o terceiro inscrito.
O SR. BERNARDO CABRAL - Eu cedo o meu tempo
o Senado aprova e ficamos em condições de modifiCar o que a Câa todos. Sr. Presidente, porque creio que o argumento que vou
mara vier a aprovar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O que a Mesa escla- utilizar ainda não foi abordado, de modo que não serei preju.
receu ao Plenário é que qualquer adiamento até adiaria a modifica- dicado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pergunto ao nobre
ção proposta-pelo Senador Ronaldo Cunha Lima.
O SR. RAMEZ mBET - Sr. Presidente. peço a palavra Senador José Ignácio Ferreira se também permuta com o seriãdor
Piva. (Assentimenlo do Senador)
pela ordem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Piva.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra.
O SR. PEDRO PIV A (PSDB-SP. Para encaminhar a votapela ordem. ao Senador Ramez Te beL
O SR. RAMEZ mBET - Parece que V. Ex• já dirigiu a ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. gostaria de dizer a
t'xla a Casa que uma das mais perfeitas instituições des[e Pais. que
votação. Então. vou retirar meu requerimentO.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Não. a Mesa está é o Incor. da Fundação Zerbini. é dirigida por dois médicos da
apenas esclarecendo ao Plenário a re:;peito da matéria. V. Exa já maior respeitabilidade e da maior competência de~1e País. que são
os Professores Fúlvio Pilegi e Adib Jatene. Os dois médicos. se
apresentou o requerimento e vamos votá-lo.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente. peço a retirada não for aprovada essa pronngação facultativa. deixarão o :o;erviço
público no próximo ano.
do meu requerimento. por favor.
to da votação. poderão também, se entenderem necessário~ fazer
coro para que a matéria seja estudada em conjunto com os demais
servidores públicos da União e das outras Unidades da Federação.
Eram as considera.çõe:s que queria fazer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente.
peço a palavra para encami.Dbar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Antes de dar a palavra ao Senador José Ignácio Ferreira, esclareço ao Senador Ramez
Tebet que, como a Mesa teve oporttJnidade de dizer ao Senador
Lúdio Coelho. o Regimento Interno permite o adiamento, desde
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Penso que exemplos como esses dizem bem da importância
de se aprovar essa prorrogação de 70 para 75 anos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ·Com a palavra o Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para encamiohar. Sem revisão do orulor.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores. o projeto se xefere ao art. 40~ II. da Constituição Federal.
e tem pertinência com os servidores em geral, apartadas as outras
categorias que a Constituição enfoca claramente, que são a dos
magistrados e a do Ministério Público. por exemplo.
Quer dizer, os magistrados têm lá uma disposição própria, a
que se reportou o e:mineDte Senador Ronaldo Cunha Lima. A

Constituição se rep:>rta aos magistrados no an. 93, incisO VL Mas
há algo além disso, que é a disposição contida no art. 129. § 4°,
que diz respeito aos membros do Ministério Pdblico, aos órgãos
do Ministério Público.
.
De maneira, Sr. Presidente, que o projeto
pertinência
apenas aos servidores píblicos federais em geral. excluídos dessa
abrangência os magistradqs e os membros do Ministério Público.
Portanto, além do que disse o eminente Senador Ronaldo Cunbà
Lima, temos a inclusão da categoria dos membros do Ministério
Público também.
Parece--me,. portànto, que há uma tnnqüilidade em relãção
áos servidores em geral. A divergência que me pa:receu ressair' nítida foi a que toca aos ~gistrados. e agora.. digo eu. aos membros
do Ministério Público.

tem

De maneira que não vejo, Sr. Presidente, por que não votar
essa matéria. que abrange os servidores públicos em geral. se não
temos aqui escapatória. Lamento profundamente que tenhamos
passado por tudo isso na Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania e esses aspectos não tenham sido enfocados. Afinal de
contas. a Constituição é um conjunto harmõnico e não podíamos

enfocar essa questão concernente aos servidores em ·geral. apartando disso os magistrados e os membros do Ministério Pób~.
Vou votar pelos 75 anos e. naturalmente.. vou esperar a
oportUnidade para retiflcar, para acertar a Constitui~ no qUe toca
aos membros do Ministério Público e aos magistrados.
!vias há uma questão especifica que me parece também importante. Na parte relativa aos magistrados, dando :razão ao que
disse o eminente Senador Epitaci9 Cafeteira. parece necessário
que nós tenhamos na Constituição uma disposição estabelecendo
que. no co~egiado. nós te:ríamos a permanênc4 do magistrado por
um periodo defmido. ou seja, até dez anos. Um período de dez
anos é muito bom. porque com isso. produziriam.os velocidade nas
mudanças. rejuvenesceríamos o· quadro da .Q}àgi.strattiia.. Isso é absolutamente necessãrio para que possamos conjugar essas duas coisas.
Sei bem o que é isso. pois sou advogado. fui Presidente da
Ordem dos Advogados e tive. várias vezes, a oportunidade de felicitar um magistrado que completava setenta anos. E$SC era., no entanto, exatamente o seu dia de maior nisteza, porque a partir desse
dia ele não poderia mais assinai'· papel algum. não poderia darnecllum provinlento de jurisdição. Sei o quanto d6i isso e sei.. naru.-

ralmente, que em muiros casos essa compulsoriedade retira do colegiado figuras da maior expressão. da maiodmportância. no momento em que estão dando o melhor da sua inteligência e, em muitos casos. o melhor do seu vigor fisico. Com 70 anos dC idade, ainda vigorosos, eles têm que sair.
·
O que precisamos fazer, realmente, é ccmpatibili= essa disposição na parte da magistratura com uma disposição outra que estabeleça um prazo para a permanência do magisfmdo no tribunal
Era o que tinha a diz.er. ,
O SR. PRESIDENTE (José Samey) •. Concedo a palavra

ao Senador Bernardo Cabral.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para encamiohar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, em
primeirO lugar, quero dizer que quaildo isso passou na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania eu não era membro da Comissão, portantD não sei como passou, não tive a infelicidade que teve
o eminente Senador José lgnácio Fetteira.
No entanto, acho que devo trazer uma contribuição que supunha seria trazida por alguns Srs. Senadores. A Constituição de
88, omboa. apedrejada vilipendiada, trooxe um fator moralizaiJ1e

na escolha dos candidatos aos tribunais superiores. ADt.eriOIDlente
a essa COnstituição, er.nn nomeadas para os tribunais superiores

pessoas com 68. 69 anos, que, logo após, aposentavam-se, aos 70
anos, gozando de um benefício que não eta de todo louvável.
A Constituição atua!, no art. 73, § 1•, diz que:
"Art. 73 - - - · - · -..-----·-~---§ t• Os Ministros do Tribunal de Contas da União
se:rão nomeados dentre_ brasileiros que satisfaçam os se-

guintes requisitos:
I - :máiS de trinta e cinco e menos de sessenta e
- Cinco anos de idade;"·
Vejam V. Ex's que, a começar pelo art. 73, que fala do Tribunal de Contas, passando pelO art. 101, que traia do Supremo TribuD.al Federal. exige-se que os Srs. Ministros tenham menOs de
~essenta e_ cinco _anos. E igual dispositivo está contido no art. 104,
para OS Ministros do Superior Tn'bunal de Justiça. Ou seja, todos
têm que ter menos de sessenta e cinco aoos para poderem ficar, no
... mínimo, cinco
O que se discute agora, Sr. Presidente, é que ·se ~bre uma
per.spectiva de 75 anos para os senridores ·e não se COirige essa circunstância. Quero acompanhar o eminente Senador Rã.mez Tebet
quando diz que _é necessário se ter cuidado para ~ se mutilar ou

anos.

ttansfotlnai o teXto Cbnstiliicional numa colcha de retallios.
É loovãvel a ablação do Senador Pedro Simon? É claro cjue
sim; Mas essa emenda constiblcional é de 1991. Ela deve, pelo
menos. sofrer uma atualiià.çãO. que tem que ser feita :ç.elos Srs. SeDadores de agora.
.
·
QUero acOmpàDhar O eminente Senadot" Ramez. Tebet. Es-_
pero que S. Ex• não retire. o seU -requerimento.
O SR. RAMEZ TEBET - Já retirei.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sere.i forçado, Sr. Presidente. a votar contra a emenda se ela permanecer, por essas cir-

cunstâncias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Vamos proceder à
votação.
.
Os SIS. Sena<!<:= já podem votar.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa-

lavra para encami.nlíar•.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra a
V. Ex...
-O SR. EDUARDO SUPLICY (PI'-SP. Para encamiohar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente apenas quero registrar que
o Partido dos 'IIabalhadores encamjnha favmavelmente a essa

proposição.
O SR. EPITACIO CAFETElRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
.
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra a
V. Ex•.
O SR. EPITACIO CAFETElRA (PPR-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Antes de V.Exa marcar o início da votação, o painel já tinha muitos votos. Peço a V. Exa que o limpe para
podetmos proceder à votação.
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Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em ·
substituição às Comissões

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para evitar qualquer
dúvida. a Mesa vai desligar mais uma vez o painel. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar.
( Procede-.se à votação.)

- ~e Constituição, Justiça e Cidadania. Relator:
Senador !ris Rezende; e
- Diretora. Relator: Senador Renan Calheiros.

VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES:
Ademir Andrade - A. Carlos V aladares - Arlindo Porto Artur da Távola- Bello Parga- Benedita. da Sil'v_a ~ Beni V~
Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Casildo Maldaner - Coo.tinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Emília Fernandes
- Esperidião Amin- Fernando Bezexra- Flaviano Melo- Francelino Pereira- Gilberto Miranda 7 Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iris Rezende - Jader Barbalb.o João França - João Rocha - Joel de Hollandi - Jonas PiDheiro -

José Agripino- José Outra- José Fogaça- José Ignácio- Jólio
Campos - Júnia Marise - Lúcio Alcântara- Luiz Alberto - Marina Silva:... Marluce PinlD- Mauro Miranda- Nabor'Juri:ior- Ney
Suassuna- Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Roberto Freire....; Roinero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo C.
Lima- Sebastião Rocha- s'é<gio Machado- Vt!.son Kiemubing.

Sobre a mesa, teqUerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador José Eduardo Outra.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.090, DE 1995
Senhor Presidente.
Requeremos, nos tennos do art 336, b, do Regimento Inter~
no. urgência para o Projeto de Resolução n• 65. de i995. de autoria do Senador Humberto Lucena. que acrescenta um art. 60-A ao
Regimento Interno, instituindo a Procuradoria Parlamentar, e dá

outras providências.

•

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995.- Jader Barbalho

- Humberto Lucena - Geraldo Melo - Valmir Campelo Hugo Napoleão.

VOTAM •NÃO" OS SENHORES SENADORES
Bernardo Cabral- Epitácio Cafeteira- Jefferson PeresJosé Roberto Am.Ida :- José Bianco - Lauro Campos - Lucídio
Po~.ella -:- Lódio Coelho- Ramez Tebet_--: Vaimír Campe!o•.

O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey)- Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
A Presidência. esclarece ao Plenário que a matéria passa, a
partir deste momento, a tramitar em regime de urgência. ,
ABSTÉM-SE DE VOTAI? O SENADOR:
Passa·se à discussão.
,
Freitas Neto
Sobre a Mesa, requerimento de reexame da matéria. que
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Mesa vai proceder será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador José Eduar-doDutra.
à apuiação.
. .
Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e NÃO 10.
É lido o seguinte:

Houve uma .abstenção.

Total de votos: 63.
• A emenda foi aprovada em primeiro çumo~
.
.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente. o meu voto
não consta do painel. Eu ·voto "silo.".·
.
.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ala regís1r.!Iá o
Voto de V. Ex~.
A Mesa esclarece que a matériã constará da Ordem do .Qia
para o segundo turno, a~s o interstício_ regimental, quando terá
um prazo de três dias ú~is para disçlussão•.

·É a se~inte a proposta: de emenda à éÕnJ;tituição
a~ovada:. ~ .. : · ·
· ·:
·'
--PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N• 1 7", DE 1991

Dá- iloVã redação ao ináso II do art. 40 da
Constituição Federal.
· . ,
Art.. 1° O inciso II do art. 40 da Constituição Federal passa a
vigorar coma seguinte redação:c·

''Art.. 40---·-··-··-·~·-··--•·-·~-,;.·-----·
II - compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de
idade, com proventos propotcionais ao tempo de serviço;
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2 :
Discussão, em tumo único, do Projeto de Resolu:ção n• 65. de !995, de autoria do Senador Humberto Lucena, que acrescenta um art. 60-A ao Regimento Interno. instituindo a Procuradoria Parlamentar, e dá outras
providências, tendo

REQUERIMENTO N• 1.091, DE 1995
SeDhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alínea b, do RegimeDt.o Intemo, Iequeiro reeume da CQmissão de Constituição, Justiça Cidadania,
sobre o Projeto de Resq~ção n° ó$, de 1995, tendo em vista pronunciamento em Pleoá.rio, sobre a matéria.
Sala das Comissões; 15 de agosto de 1995. - Humberto

e

Lucena.

4

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. Senadores
que aprovam o requerimentó queiram pennanecec sentados. (Pausa.)'
Aprovado.
Nos termos do art.l40 do Regimento Interno, designo o Senador !ris Rezende para proferir parecer, em substituição à Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. embora extremamente honrado em ser designado por V. Ex.. para relatar aqui em pie- nário esse processo. informo que o SenadorRamez Tebetjá o ha-via antecipadamente estudado e se preparado para dar aqui o respectivo parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey), A Mesa pede descufpas a V. Ex' por um erro da Secretaria da Mesa. que colocou o
nome de V. Ex• como Relator.
Concedo a palavta ao Senador Ramez TebeL
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB- MI". Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Snts. e Srs. Senadores. este projeto de resolução tem por fmalidade dotar o Senado da Repób!ica. da Procuradoria Parlamentar cuja finalidade está bem explicada na justiflCativa e principalmente no art. 1°? que é de promover? em colaboração
com. a Mesa e por sua detemlinação? a defesa, perante a sociedade,
do Senado. de suas funções institucionais e de seus órgãos e inte·

532

ANAIS DO SENADO FEDERAL

grantes, quando atingidos em sua homa ou imagem em razão do

Agosto de !995

para obter ampla reparação. inclusive aquela a que se refere o art. .
s•. X. da Constiruição."
§ 4° Quando se tratar de Senador, a Procuradoria. conforme
o caso, encaminhará o assunto à Corregedoria para as providências
cabíveis.
Art. 2° Ato da Comissão Diretora do Senado aclotará as providências necessárias à instalação da procuradoria Parlamentar e a
sua dotação com apoio funcional e recursos materiais.
Art.. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

exercício do mandato.
Sob o regime democrático, o for«? parlamentar eStá- constantemente exposto e não apenas à crítica e·ao embate das rivalidades
políticas. Os parlamentos, em geral.- por sua transparência e pela
complexidade de seus procedimem.os de deliberação, bem assim
pela complexidade de interesses que reúne e de origens que coograça - mais sofrem regular bombardeio de acusações. imputações
e mesmo ofensas do que recebem o reconhecimento pelo seu des~~o·
Sr. Presidente. Srs. Senadores. a Câmara dos Deputados, já
Justificação
há algum tempo, instituiu este órgão de apoio à Mesa para·arender
a essa fmalidade. Chama-se ele 'Procuradoria Parlament.11'". CabeSob _o regime ~mocrático. o foro parlamentar está constanlhe zelar pelo respeito à instituição da Câmara e aos Srs. Deputa- temente exposto e não apenas à crítica e ao embate das rivalidades
dos. É o que se pretende seja feito aqui no Senado da República.
politicas. Os parlamentos, em gemi,- por sua transparência e pela
O Senador Humberto Lucena, autor deste projeto de resolu- complexidade de seus procedimentos de deliberação. bem assim
ção, afll'IIla que se inspirou nos dispositivos do Regimento I:ptemo pela diversidade de interesses que reúne e de origens que congraça
da Câmara dos Deputados (art. 21) que tratam do assunto, aperfei- - mais sofrem regular bombardeio de acusações. imputações e
çoando-os e ajustando-Os ~realidade do Senado Fe~ O projeto mesmo_ ofensas do que recebem o reconhecimento pelo seu dede resolução aqui enunciado contribui ademais para criar um mesempenho. Ao menos não na proporção devida.. O Congresso Naca.nismo de defesa do Senado. ad extra, simétrico -aos que esta ciooal não constitui exceção à regra. Pelo contrário. disseminou-se
Casa já cri~. ad intra, com a Corregedoria Parlamentar e cóm o no Brasil destemperada prática, nos meios de comunicaÇão. de reCódigo de Etica e Dec:o'ro Parlamentar.
ferir-se ao Senado e aos Senadores de modo ofensivo ou ridicula.
A matéria é constitucional, regimental e legaL
rizante. para bem além do que admite a sã- e mesmo dura- crltica.
O parecer é favoráveL
O interesse p11blico. do qual não poucos meios de cbmuni0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex' apresentoo cação social se arvorun em porta-voz. não pode setvir de pretexto
algum substirotivo à matéria?
para que se deixe dizer do Congresso Nacional brasileiro. impuneO SR. RAMEZ TEBET - O substitutivo da malêrla apre- mente. qualquer coisa - inclusive as injlriosas. É certamente dossentada é somente quanto ao parágafo que diz:: "Quando se txatar ,...cabida- por motivos morais e constitucionais- qualquer veleidade Senador, a Procuradoria., conforme o caso, encaminhará assun- de de censura prévia. Ela está. pois.. prévia e absolutamente desta à Co!Tegedoria par.t. as providências cabíveis"·
cartada._ No_ entanto, o que de inexato ou infamante se difundir por
E essa a emenda.
meio de grande alcance- público deve ser rápida e corretamente coO SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' apresenta um locado no devido lugar. Não devemos. por conseguinte. eximir-nos de
substitutivo.
~. , _
: __ ~
-=cu&dareparaçãodo=. tllDlopelaaçãoquantopelapalavm.
O SR,. RAMEZ TEBET - É o substttuuvo apresentado.
Tanto eomo o Estaâó e a prestação jurisdicional cuidam de
Sobre isso já converseí cõm o autor da ptoposi_ção. o Senador garantir ao cidadão a proteção de sua honra, de sua imagem e de
Hu~berto Lucena. a quem cabe a honm e o mérito de todo esse
seus direitos, assim tamóém de~ o Congresso dispor de meios
pro.)CtoqueaCasasepreparaparavotar.
--para-eomtapot;-à afumaçãC? infundada e ao denegrimento de sua
SUBSTITUTIVO AO
imagem. institucional ou da imagem de seus integrantes. a defesa e
PROJETO DE RJi;SOLUÇÃO N" 65, DE 1995
a reposição da verdade.
Creio ser de todo equivocado argüir- como freqüentes ve.Institui a Procuradoria Parlamentar e dá ou- zes ocone- a liberdade de expressão e de imprensa. para "justifitras providêndas.
car" a veiculação de quaisquer textos e imagens, pela imprensa.
A.rt- 1o A Mesa disporá. do apoio da Procuradoria Parlamenpelo rádio ou pela televisão. Que as empresas de comunicação sotar, cuja fmalidade é a de promover, em coiàlxnaçãO com ela e por cial promovam a adoção e a observância de manuais de redação ou
sua determinação. a defesa. pernnte a sociedade, do Senado, de suas empreguem ombudsmen não basta para garantir o bom respeito
funções institucionais e de seus 6tgãos e integrantes. quando atingidos do interesse pessoal e coletivo da defesa da imagem e da honra.
em sua honra ou imagem em razão do exercício .do mandato.
_
Tais práticas são devidas à exclusiva vontade das empresas e não
§ 1o A Procuradoria Parlamentar será coost.ioJ.ída por cinco- asseguram. por si s6s, tal respeito e tal defesa. mesmo se concorSinadores. designados pelo Presidente do Senado, para mandato rem para tanto.
de dois anos, renovável uma va.
Já há algum tempo instituiu a Câmara dos Deputados órgão
§ '2:' P< designação dos membros da Procuradoria Parlamen· de apoio à Mesa para atender a essa fmalidade. Chama-se ele
tar ocorierá até trinta dias após a instalação dos trabalhos da ses"Procuradoria Parlamentar''. Cabe-fues zelar pelo respeito à instisão legislativa, observada. quanto possivel~. a propon;-ionalidade ruição da Câmara e aos Senhores Deputados. Trata-se de disposipartidária.
ção das mais salutares. Entendo que deva também o Senado esEar
§ 3o Incumbe à Procwadoria Parlamentar:
dotado de uma Procuradoria semelhante.
I - providenciar ampla publicidade reparadora de matéria
O presente proj~o de resolução submete às SeDhmas Senaofensiva ao Senado ou a seus integrantes. veiculada por 6rgão de doras e aos Senhores Senadores a proposta de instituição da Procomunicação ou imprensa, sem prejuízo da divulgação a que eSte curadoria Parlamentar, no Senado, como órgão de assessoramento
estiver sujeito, pOr força de lei ou de decisão judicial:
e apoio à Mesa e, por via de conseqüência, ao Presidente (art. 4&,
II- promover e instar, por meio do Ministério Público. da item 2, do Regimento).
Advocacia-Geral da União, da .<\dvocacia do SenadO ou de Dlãn·
Inspirei-me nos dispositivos do Regimento Interno da Câda.tários advocaticios. as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis m.ata (art. 21. RICD) que txatam do assunto. aperfeiçoando-os e
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ajlstando-<>s ã realidade do Senado FedemL O prqjeto de resolução aqui enunciado contnDui. ademais, para criar hm mecanismo
de defesa do Senado ad extra. sim~trico aos qiie esta Casa já

criou, ad intra. com a Corregedoria Parlameniar (Res. n° 17 ,de
1993) e com o Código de Ética e Decoro Parlamentar (Res. n• 20,
de 1993). Tive a homa de promulgar as resoluções que adotaram
essas decisões. Homa-me, agora. propor ao Senado o complemento- a meu ver, indispensável- dessas iniciativas. Estou convencido de que o Senado concordará com esta proposta. adotando-a no
mais breve prazo.
Sala das Sessões. IS de agosto de 199S.- Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Josó Sarney)- O parecer cooclui
pelo apresentação de substitutivo.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Alberto de Oliveira
para proferir parecer em substituição à Comissão Di:r;:etora sabre o

substitutivo.
·
O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PTB ·- PR.
Para emitir parecer.}-Sr•.Presidente, Sr's e Sr.;. Senadores, de autoria iDicialmente do eminénte Senadoi Humberto LUcena, ex-Presidente desta Casa, o projeto vem receber o aperfeiçoamento da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, através da emenda
suhstilutiva e do projeto de resolução que acaba de relatar o entinente Senador Ramez Tebet. .
.
Nessas condições, o parecer da Comissão Diretota do Seuado Federal é pela aprovação do substitutivo geraL
O SR. PRESIDENTE (José Saruey) - O parecer é pela
aprovação do substitutivo.
Em discussão.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo a palavra a
V.&a.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para.diScutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. havia falado anteriOlDlêDle, e.
com a análise que ÍIZ, V. Ex.. e o Plenário retirar.am de votação a
matéria? pará que fosse feito um exame.
Quero ~l,'_ que a nova proposta estã absolutamente correta, ·porque a apresentação do Senador Humberto lu ceDa. que é
muito feÍiz e positiva, tinha uma interrogação que desaparece com
o § 4" proposto pelo Relator. "Quando se tratar de Senador, a Procuradoria. conforme o caso, -encamjnhará o assunto à Cotregedoria
para as providências cabíveis."
Com isso, estamos criando agont a ftsCalização do Senado e dos Senadores. Se bá algo que envolve uma ofensa, calúnia ou difamação com relação ao Senado, este fará' a defesa.
mas, tratando-se de algo grave que enVolve o Senador Pedro
Simon, será encaminhado ao Corregedor, para que tome as providências cabíveis.
Estamos aqui apenas numa meia palaVra, quer dizer, se é
contra o Senado ou Senador, processa-se o órgão. mas. se é gmve
e envolve a figura do Senador, :r:nanda-se para a Corregedoria.
Quero congratular-me com a situação encontrada. de comum acordo. entre os Senadores· Humberto Lucena e Ramez Tebet, que é positiva e para qual sou totalmente favorável.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
ao nobre Senador José Ignácio Ferreir.t.,
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para
· discutir. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, felicito o Senador Humberto Lucena por essa iniciativa. Manifesto-me ii::tteiramente de acordo com a emenda que s:e irá configurar no § 4° do
novo art. 60 do Regimento Inremo.
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O eminente Senador foi muito feliz e, ao término deste pri- .
meiro semestre~ fomos o causador do retardameil.to para que, somente agora, esta medida fosse votada.
Apresento miDbas desculpas ao eminente Senador Humberto Lucena. ex-Presidente desta Casa e do Congresso Nacional, e
congram.lo-me com V. Exa por esta iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua a discussão. (Pausa.)
N'"ao havendo quem peça a palaVIa, encezro a discussão.
Em votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. peço a palavra para enrominhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Coocedo a palavra
ao nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para eocaminbar.) Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha favoravelmente a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Será registrada na
Ata a posição do Partido dos Trabalhadores.
Sobre a mesa, xequerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secretário em exercício, Senador José Eduardo Outra. -'

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.692, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do arl 311, alínea d, do Regimento In~mo, requeiro preferência para apreciação do Substitutivo proferido em
Plenário, em substiblição à Comissão de Constituição, Justiça e
-Cidadania, ao Projeto de Resolução n° 65, de 1995, de autoria do
Senador Humberto Lucena, que acrescenta um art. 60-A ao Regimento Interno. instimindo a"Procuradoria Parlamentar. e dá outras
providências.
Saladas Sessões, IS de agosto de 199S.- Senador Luiz Al-

.,erto de Oliveira.

· O SR. PRESIDEr:;TE (José Sarney) -Em votação o requerimento de preferência pala que o Plenário aprecie em primeiro lugar o substitutivo apresentado pelo Relator Ramez Tebet.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen.._
lados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o substitutivo.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiraiÍl permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - Sr. Presidente. quero regis:tzar meu voto conttário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata registrará o
voto conlrário do St. Senador Jefferson Péres.
Fica prejudicado o projeto com a aprovação do substitutivo.
À Comissão Diretora. para redigir o vencido para o turno
suplementar. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa parecer da Comissão Diretora oferecendo redação do vencido para o
turno suplementar. que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exerci~
cio. Senador José Eduardo Dutra.

É.Úda a seguinte:
·J:>ARECERN"494,DE 1995
· (QaComissão Diretora)
'

'

Reàação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo ao Projeto de Resolução n• 65, de 1995.
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A Comissão DiretOra apresema a redação do vencido. para.
o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Resolução n°
65, de 1995, que institui a Procuradoria Parlamentar e dá outras
providências.
-Sala de Reuniões da Comissão. 15 de agosto de 1995.José Samey, Presidente - Ney Suassuna, Relatar - Renan ea..
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especial em homenagem ao ex-Presiden!e Juscelioo Kubitscbecl:
de Oliveira.

Em votaÇão o requerimemo.
_Qs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (l>ausi.)
··
- Aprovado.
lbeiros- José Eduardo Dutra.
Fie&. desde já. convocada sessão especial do Senado Federal, a realiZar-se no dia 12 de se!embro próximo. ãs 1lh. destinada
ANEXO AO PARECER N" 494, DE 1995
a hotneDagear o ex-Presiden!e da República Juscelino Kubitschecl:
Redação do vencido para o turno suplemeotar, de Oliveira.
do substi1utivo ao Projeto de Resolução n• 65, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa-se, ag001. à
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Presideme aprecia~ do Requerimen:o ,n•, 1.~0. de 1995, de urgência. lido
do Seoado FederaL nos termos do ""' 48, item 28 do Reghnento no Expedien!e, para o Ofict? 'S n 40, de 1995.
.
_ __________ Em votação o requenmento.

Interno. promulgo a segumte _

RESOLUÇAO N" , DE 1995

Institui a Procuradoria Parlamentar e dá ou-

Os g~- SeDa.âe:niS-cfue Oãprova.ttr-queiram petm.a.DeCer sen-

lados. (l>allsa.)

Aprovado.

Aprovado o requerimento•. a matéria a que se refere figurará
na Otdem do Dia do segundo dia útil subseqüenle, nos termos do
Art.1" A Mesa
do apoio da Procúradoria Parla- art.345,1I.doReghnen<olnt=o.combinadocomoart.4•daRementar, cuja finalidade é a de promover.emcolaboraç1o com ela e solução n°37, de 1995.
por sua determinação, a defesa. per.m!e a sociedade do Senado. de
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência con·
suas funções institucionais e de seus órgãos e integrantes. quando voca sessão extraordinária do Senado, a realizar-se boje. em seguiatingidos em sua honra ou imagem em razão -do exerc!cio do da ao ténnino da presenle sessão. destinada à apreciaÇão de requemandato.
rimento de urgência para aprovação .de empréstimo destinado ao
§ 1o A Procuradoria Parlamentar será constituída por cinco Estado de Santa Catarina.
Senadotes, designados pelo Presiden!e do Senado, para mandaiO
O SR. PRESIDENrn (José Samey)- Há ttadores insctitos,
de dois anos, renovãvel uma vez.
O SR. ELCIO ALVARES • Peço a palavra, Sr. Presidente.
§ 2' A designação dos membtos da Procuradoria ParlaO SR. PRESIDENTE (José Samey). V. Ex' pede a palamentar ocouerá até trinta dias após a instalação dos trabalhos da ... vri Como LídCr?---- ---- sessão legislativa. observada. quaniO possiveL a proporcionalidade
O SR. ELCIO ALVARES. Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder, para uma breve comunicação.
partidária.
§ 3' Incumbe à Ptocuradoria Parlamentar:
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' !em a palavra
I - providenciar ampla publicidade- repãradora de -Wãtéria por 20 minutos.~
ofensiva ao Senado ou a seus integrantes, veiculada por órgão de
O SR. ELCIO ALVARES (PFL~ES. Como Líder. Para
comunicaçãó ou imprensa, sem prejuízo da divulgação a que este uma breve comunicação. Sem :revisão do orador.)- Sr. Presidente,
estiver sujeito, por fmça de lei ou de decisão judicial; . ...
SI's e Sr.;, Senadotes. (aço um registro que enche da júbilo todos
II - promover e instar. por meio do meio_ do MinistériO Pú- nós. No dia de- boje:- foi etei:to Presidente da Confederação Nacioblico, da Advocacia-Geral da União. da Advocacia do Senado cu nal da Indústria um dos noSsos Colegas de maior expressão nesta
..
de mandatários adv~úcios. as medidas judiciais e extrajudiciais ~;O Senadoi' Fernando Bezerra. (Pa.Imas)
cabíveis para obter ampla reparação. inclusive aquela a que sere~EX.·~- desde que -Chegoo aqui.-"tetn demonstrado um conhefere o art. 5° X.. da Constituição".
.
cimento ímpar dos prob~s brasileiros. De uma maneira muito
§ 4° Quando se tratar de senador. a Procuradoria. conforme especiaL tem sido efetiVamente Uii1 grande líder da indústtia em
o caso, encaminhará o assunto à Corregedoria para as providências seu debate pennanente, convocando a atenção do Govemo para
cabíveis.
--po-ntos capítais, principalmente da política econômica.
. ... :'-IL Ato ~ C~ssão ?iret.ora db Se~ adotará as pr~
Hoje. no momento em que ele chega à liderança maior
VIdenctaS necessárias _à msta!açao da Procu~~ ~~la~n~:: _e a .__4o_ se~Q!. produtivo nacional, isso é mOtivo de júbilo para todos
sua dotação, ;cm apoio fun:1onal e -~~~.n~os ~tenats.
.
nós. Há crença também de que estamos trilhando um caminho
AIL 3 Esta Resoluçao entra em vtgor na ~~~e s~~ ~bh- -'----__cert_o~_~que não importa apenas representar uma Confederacação.
ção _NaciõilaT
Ii:idústria.. é preciso que haja sensibilidade soOSR.PRESIDENTE(JoSéSamey)-Emdiscussão.(Pausa.) "cial. É necessário que haja compreensão desse esforço nacioNão liavendo quem queira fazer uso da palavrã. encerro a- ---n-al, que está sendo registrado em todo o País no momento ~
discussão.
__ Q!l_~ estamos em_ plena fase de implantação do Plano de EstabiliEm votação.
_zaçlQ_~i_lôniíca~- --~~--~
-- -------Os Srs. Senadores que aprovam a redação fmal queiram
Político emérito do RiO- Grande do Norte, aqui. em vários
permanecer sentados. (Pausa.)
-- momentos, sua inteligência tem-se feito presente. QUero hoje teAprovada.
gistrar. de maneira assinalada. que está em suas mãos um dos proA matéria vai à promulgação.
jetos mais importantes que já passaram por esta Casa, que é- a Lei
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotada a matéria de Propriedade Industrial, a Lei de Paten!es.
constante da Ordem do Dia.
Com dedicação. entusiasmo. conhecimento e. acima de
Passa-se,. agora à apreciação do Requerimento-no--L079. de tudo. certeza de que está prestando um relevante serviço ao País e
1995. lido no Expediente. de autoria do Sr. Senador José Robeno ao Senado Federal. o Senador Fernando Bezem. tem demonsu:ado
Arruda e outros Srs. Senadores. solicitando_ a realização de siss:ão em to:los os momentos que está inteiramente capacitado para exertras providê.ncias.

disporá
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cer com muita inteligência, com muito brilhantismo, a Presidência
Mas. Senador Suplicy, como V. Ex• me chama pan um deda Confederação Nacional da Indústria.
bate inteiramente estranho ao meu registro. resexvo-me - se V. Ex*
Saudando todos os industriais brasileiros pelo gesto de bom pedir a palavra como Líder do PT -, para inscrever-me exatamente
senso e frisando que foi uma candidatura única, com o apoio da dentro do seu pronunciamento, potqUe entendo que, nessa hora,
unanimidade daqueles que são filiados à Ccmfederação Nacional não poderia amnbar, de maneira alguma. a homenagem que estou
da Indústria, quero, neste momento,. Sr. Presidente, em nome da prestando ao Senador Fernando Bezerra.
Liderança do Governo, registrar o mais vivo júbilo pela indicação
Com o maior respeito ao Senador Suplicy, neste momento,
do eminente Senador Femando Bezeml pan a Presidência da Sr: Presidente, não quero perder o fio da meada dessa intervenção
Confederação Nacional da Indústria.
- que ÍlZ em prol da atua.ção magnífica do Senador Fernando Bezer0Sr.EduardoSup6cy- V.Ex•mepermiteumaparte?
ra. Agradeço, pois, ao Senador Suplicy a devolução da palavm,
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O nobre Uder dis- para reiterar de público todo o meu apreço, toda a minha bomenapõe de 20 minutos. Pode conceder apartes.
·
gem ao Senador Femando Bezeira.
O SR. ELCIO ALVARES- Senador Eduardo Suplicy,
Sr. Presidente, tenho certeza de que, no momento em que
ouço V. Ex• com pxa..zer.
faço este registro, todos os colegas associam-se, porque o Senador
O Sr. Eduardo Sup6cy - Nobre Seuador Elcio Alvares, é Femando Bezerra tem sido aqui, independentemente do graude
mais do que justo que, como Uder do Govemo, V.· E_x• preste a Senador envolvido nos problemas nacionais, um companheiro exdevida homenagem ao Senador Femando Bezerra. Os fatos aqui cepcional. RetifJ.CO .minhas palavras finais: não é somente uma botrazidos por V. Ex.• são relevantes. Sem qualquer intenção de mo- menagem da Liderança do Govemo, mas, acredito, praticamente
difJ.Car ru qualificar eSta l!omenagem - e é justo qtie a Casa se as- da unanimidade deste Plenário, neste instante profundamente exulsocie a ela, em vista de serem fatos importantes à história da Na- tante com a eleição do Senador Fernando Bezetra para a Confedeção e ser o oobre Senador Uder do Governo-, seria mais do que ração Nacional da Indústria.
natmal que, hoje, o Senado Fedeial ouvisse de V. Ex' explicações
O Sr. Jader Barbalho- V. Ex• me concede um aparte?
sobre dois fatos que .St.ão galvanizando as atenções do l'liís. Por
O SR. ELCIO ALVARES- Tem V. Ex' a palavra.
ésta razão solicitei o aparte. Desde a semaDa passada, neste plenáO Sr. Jader Barbalho - Senador Eicio Alvares, gostaria de
rio, diversos SenadtteS e eu próprio temos procurado obter um es- juntar-me à manifestação de V. Ex• e creio que posso fazê-lo em
clarecimento mais completo sobre aquilo que vem ocorrendo com nome de todos os companheiros do PMDB neste momentO. Há sao Secretário de Acompanhamento de Preços, José Milton Dallari, tisfação em todos nós ao tomarmos conhecimento que um .dos inem vista das revelações expostas pela Revista Veja e por toda a tegrantes desta Casa irá ocupar brevemente a Confederação Nadoimprensa brasileira. Dizia-se que deveriam.os esperar alguns dias. _ nal da Indústria no Brasil. segmento dos mais importantes da nosinclusive os vice-Líderes do Governo assim se proDIInciaram na sa economia e para a sociedade brasileira. Para o Senado Federal.
semana passada. Mas, nesta semana, novos fatos vieram à tona considero da maior importância que à frente dessa instituição estepelo jomal Folha de S. Paulo. Parece-nos estranho que o Governo ja um Senador da República, um Senador da qualidade, do prestídemore a explicar como pode o Secretário de Acompanhamento gio e da fidalguia como é o caso do Senador Femando Bezerra que
de Preços estar tendo um comportamento que, na verdade, acaba nos homa a todos nós com a sua amizade e com a convivência
dificultando. a própria posição do Govemo. como por ~emplo nesta Casa. Como Líder do PMDB, junto a minha manifestação à
tendo um assessor privado trabalhando junto a ele e se apresentan- de V: Ex•, manifestação de regozijo e de alegria. Tenho certeza de
do como assessor do próprio Miaistério da Fazenda. Em segundo que o Senador Femandq~ Bezem. continuará dando grande contrilugar.SenadorElcioAlvares.énecessárioquetenhamosumescla- buição ao Brasil representando o Rio Grande do Norte e, ainda,
recimento. o mais completo possível, sobre o que o Governo pre- muito mais, representando 'um segmento importante da economia
tende fazer relativamente ao Bana? Econâm.ico. Anuncia-se agora brasileira. Meus cumprimentos ao Senador Fernando Bezerra i
que o Banco Econômico seiá estadualizado. ou· seja. que o Gover- meus agradecimentos pela oportunidade do aparte que V. Ex• me
no estaria, juntamente com o Govemo da Bahi.p..concede.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senador Eduardo
O SR. ELCIO ALVARES- S=dorJader Barbalbo, sua
Suplicy. o nosso Regimento diz que os apartes serão breves, em palavra como Lider do PMDB é muito importante. O Senador Fertorno de dois minutos.
• ~
nando Bezerra é uma das figuras mais expressivas do seu partido
O Sr. Eduardo Suplicy- Então concluindo, Sr. Presidente. e. conforme falei, homa o Congresso Nacional. Portanto. recolho
Avalío que seria muito iniportante, dado essé: fato tão relevante, o seu depoimento por ser. na verdade, o pensamento de todos os
que possa o Senador Elcío Alvares. como Líder do Governo, es- colegas aqui presentes.
clarecer a Casa sobre o anúncio colocado pelas emissoras de rádio,
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permite-me V. Ex... um
pelo menos por porta-voz do Governo j:lnto às emissoras de rádio. aparte?
inclusive pelo próprio Senador Elcio Alvares, sobre a solução
O SR. ELCIO ALVARES- Ouço V. Exa com prazer.
dada pelo Governo ao Banco Econômico. Como o Senador Elcio
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Congrarulo-me com V.
Alvares já falou para as emissoras de rádio, seria importante que Exa pelo alo de justiça que está praticando em nome de todos os
tivéssemos o esclarecimento no Senado Federal pela própria Lide- Senadores. já que todos querem se manüesrar e V. Exa fala por
rança do Governo. Por essa razão. pediria que houvesse um infor- toda a Casa. Gostaria, entretanto, em nome da minha Bancada. a
me ao Senado.
.
Bancada baiana, de juntar o nosso aplauso pela escolha do SenaO SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, já estava prati- dor Fernando Bezerra. que é um Senador de muito mérito e muito
camente na fase derradeira do meu discurso quando o Senador querido pelos seus colegas. De modo que esse registro é muito imEduardo Suplicy aparteou-me. Quero fazer um registro com muita portante, pois penso que vamos ter um grande Presidente na Consinceridade, porque sempre procedi assim dentro desla Casa. Es- federação Nacional da ID:dústria. Um outro aspecto que gostaria de
perava que o Senador Eduardo Suplicy. num gesto de cortes:ia e de ressaltar é o fato de V. Ex• ter conseguido fazer o Senador Suplicy
companheirismo. fosse se associar ao meu pronunciamento em re- retirar o aparte ao seu discurso. Tenho certeza de que V. Ex• vai
lação ao Senador Fernando Bezerra.
solicitar à Taquigrafia que faça isso, pois creio que aquele aparte

536

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de !995

foi pronunciado num momento impensado. Acredito. ain~ qt.Je o alegria que tamb6n tenho. Eu já gostava muito de ter o compa- .
que o S~Q.or_ Suplicy quis elogiar o Senador Fernando BeZerra. ribeiro Albano Franco, Senador como n6s, Presidente da ConfedeV. Ex • está realmente num dia muito feliz ao traduzir. em nome de ração Nacional das Indústrias. Mas agora sinto-me muito feliz portodos nós, esse sentimento de alegria pela eleição de FemandO Be- que.- quando eu for ao Rio Grande do Sul e me perguntarem sobre
zerra para a Confederação Nacional da Indústria. Pmõeris--pélo ---õ-problema da inchls~ vou poder dizer: vou falar com o Presiseu pronunciamento.
dente Fernando Bezena, que é meu companheiro do Senado e do
O SR. ELCIO ALVARES · Senador Antonio Carlos Ma. PMDB. Está lã o PMDB na Presidência da Confederaçâ<' Nacional
galhães. fico muito mais feliz quando, após o pronunciamento do · dã Indústria! Para mim isso é um marco. é muito in:iportance ter o
Senador J ader Barbalho, falando em nome do PMDB. V. Ex•, com Senador Fernando Bezena como nosso representante, como :reprea autoridade que tem dentro de nosso partido, convoca também a sentante dos empresárioS e do Seila.do Federal na CNI. Mas, de um
manifestação de regozijo de to:los aqueles que estão filiados ao modo muito especial. sendo S. Ex• integr.mte d'>S quadros do
Partido da Frente Liberal.
PMDB. penso que estamos tendo um momento significativo na
Portanto. nesses dois apartes. temos a certeza de que a indi- hist6rla do empresariado brasileiro. Aliás. V. Ex• já salientru esse
cação de Fernando Bezerra 6 ü.m fato saudado com muita emoção. fato ao conceder o aparte ao Líder da nossa bancada. Uma pessoa
pela qual tenho o maior carinho e respeito é o Sem.dor: Garibaldi
com muita alegria e com muito contentamento.
O Sr. Sérgio Machado - Permite-me V. Ex• U!D aparte?
Alves. pelo tom da integridade e da pureza que S. Ex• representcu
O SR. ELCIO ALVARES· Ouço V. Ex'com prazeJ:.
nesta Casa. Vejo que seu colega é da mesma indole,do mesmo OS·
O Sr. Sérgio Machado - Senador Elcio Alvares? falo em tilo. Este é um dia muito importante para o empresariado. paza o
nome da Bancada do PSDB. Todos nós estamos Iduito contentes Senado e- perdoem-me- para o PI\.IDB do nosso País.
com a escolha do Senador..Femando Bezena pm:a a Presidência da
O Sr. Valmir Campdo - Senador Elcio Alvares. V. Ex•
Confederação NaciOÓal da Indústria num momento tã9 impoctante concede-me um aparte?
para o País quando vamos de(inir PJlíticas industti.ai.S- e os novos
-o SR. ELCIO ALVARES - Após as palavras primorosas
rumos deste Pais. E o Senador Fernando Bezeira. que conhece do Senador Pedro Simon, ouço o Senador Valmir Campelo.
liem a realidade brasileira. que conhece bem.a realidade notdesti·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senador Elcio Alva.
na. vai poder dar uma contribJ:iÇãO muito grande no momento em res. V. Ex• dispõe apenas de ttês mimrtos.
que assume esse encargo tão importante. nessa hora em que todos
O Sr. Valmir Campelo - Serei rápido. Sr. Presidente. Senós sonhamos com a retomada do desenvolvimento e do cresci- nador Elcio Alvares. queria apenas., em meu nome, em nome do
mente e com a defmíção desse novo Brasil. Trago os parabéns da Partido Trabalhista Brasileiro. de que tetilio a. honra de ser Lider.
Bancada do PSDB com ~ certeza de que o SeD.ador FemaD.do Be~- .... culnprimentar a figura brilhante. querida. amiga. do Senador FerZet'ii\ fará uma excelente administração.
- - --~-;----- --~nando Bezem. e dizer da nossa satisfação na data de hoje. quando
O SR. ELCIO ALVARES • A contragosto eu me privo S. Ex' assume a presidência da CNL Para o Senado Federal. isso é
dos c-omentários pessoais á respeito de cada aparte paza que todos motivo de orgulho. Tenho absoluta certeza de que Fernando Beos Colegas tenham a oportunidade de falar. Apenas vou conceder- zerrn.. pelo seu =áter. pela sua 9isciplina. pela sua sensibilidade e
llies a palavra para que fiquê registtãdo nesse breve __monuncia.- pelo fato de ser Um dos maiores homens públicos do País. irá realimento a homenagem da Casa.
- Za:r na CNI um dos lemas do nosso Partido~ que é exatamente unir
O Sr. Ramez Tebet- V. Ex• me penDit.e um aparté, nobre oCãpital ao Trabalho. Muito obrigado e parabéns.
Senador Elcio Alvares?
O Sr. Carlos PaU:Ocínio -.V. Ex• concede-me um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES · Pois não, nobre Senador Ra.
- O SR. ELCIO ALVARES • Com todo pruer, Seoador
mez Tebet
----- - - - ----------Carlos Patrocínio.
·
O Sr. Carlos Patrocínio -Eminente Senador Elcio Alva-'
O Sr. Ramez Tebet- Senador Elcio Alvares, apesar de os
Líderes estarem falan&.:>. aclio que Õcontentamento dos Senadores res. na liderança eventual do Partido da Frente Liberal, eu não poé tão grande que cada um quer se manifestar. Quero juntar ininha deria deixar de fazer coro às manifestações de apreço e de regozijo
voz a todas as vozes de congrab.llações para dizer que ganha-o Se- de V. EX& DeSte momento. quando o eminente Senador Fernando
nado e ganha a indústtia brasileira na pessoa desse exttaordinário Bezena é alçado à candição de Presidente da CNL Esse cidadão
Senador da República, esse gentleman. e:;Se cavalheiro~ esse Se- nordestino, tão logo aqui chegou~ conquistou todos os seus pares
nador preocupado com os interesses do nosso_ País. Apresento os pela Iba.Deza. pela franqueza e pelas suas excepcionaiS qua.Iidades
meus cumprimentos ao Senadcx' Fernando Bezena. Junto meu co- de homem público. Portanto, flca :registrado em nome das lideranração ao de todos nesta Casa os quais batem~ uníssono de satis- ças do PFL - Senador Hugo Napoleão? Senador Edison Lobão- e
fação e de contentamento.
-- - ---enl nOme de todo Partido o nosso apreço ao novo Presidente da
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um apãtte. nobre CNI e a nossa grande alegria por essa grande manifestação de V.
Senador Elcio Alvares?
Et• a respeito do eminente Senador Femando Bezem..
O SR; ELCIO ALVARES. Pois não, nobre SenadorPeO SR. ELCIO ALVARES. Agradeço ao Senador Carlos
dro Simon.
PatrocíDio.
O SR. Pedro Simon_-: Quero felicitar V. Ex• pelo seu imO Sr. Pedro Piva- Pemút.e-me V. Ex.• um aparte?
portanle pronunciamento. Não bá dúvida algui!la_de_que o Senador
O SR. ELCIO ALVARES - Concedo a V. Ex' o aparte.
Fernando Bezena se impõe ao nosso respeito e à nossa a.dm.iraç.ão.
O Sr. Pedro Piva - Senador Elcio Alvares, em nome do
É um homem de bem. íntegro. Todos nós conhecemos Slla biogta- meu Partido. em nome de São Paulo, que é um Estado industrial.
fl.a.. Creio que a Confederação Nacional das Indústrias foi muito gostaria de dizer que temos o prazer de ver um homem do nordesfeliz ao escolher mn nome como o de S. Ex•. Vemos em S. Ex• a te- ficar conos:co na luta-pela redenção da indústria. Tive oportuDirepresenta.çao indiscutível do empresariado brasileiro. desse em- dade de cumprimentar o nobre Senador e novo Presidente da CN1
presariado modemo. que quer se identificar cóm os problemas do em São Pa;ulo antes de assumi.Imos o mandato nesta Casa. Em
nosso País. aquele que entende que se tem que dar .as mãos no sen- meu nome. em nome da inchlstria de São Panlo e de todos os Senatido de progredir. avançar neste País. Mas manifesto a V. Ex.• uma dores do Estado de São Paulo. gostaria de cumprimentar o Sena-
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dor Fernando Bezerra e o seu Vice-Presidente, Presidente da
Fiesp, Sr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira. Muito obrigado.
O Sr. Esperidião AmiD- Pen:cite-me V. Ex.. um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES • Concedo a V. Ex" o aparte.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Srs. Senadores. peço
a V. Ex-s que sejam breves, porque o tempo do orador está esgotado.
O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, V. Exa pode ficar
absolutamente tranqüilo, poxque ninguém poderá superar São Paulo em maléria de aparte. Gostaria apenas de registr.lr o aplauso, o
cumprimento e a alegria que, pessoalmente, já flZ Chegar ao nosso
querido amigo e companheiro Senador Femando Bezerra.

O Sr. Romero Juc::á - Permite-me V. Ex.. um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES - Concedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Romero Jucá -Senador Elcio Alvares, apenas gostaria de trazer a palavra do Norte do País, que é a região menos industrializada. Tenho certeza de que, com o Senadoi Fernando Bezen:a na Presidência da CNI, teremos condições de discutir novos
rumos para a nossa região. Senador Elcio Alvares, gostaria de parabeilizar V. Ex• e tam~o Senador Fernando BeZena pela posse de hoje.
O Sr. J...; Ignâcio Ferroira • Pemrita-me V. Ex"um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES • Concedo o aparte a V. Ex".
.
O Sr. José Ignáéio Ferreira- Senador Elcio Alvares, também quero juntar a minha voz ao coro de todos os outros que se
manifesta.Iam e à voz do meu Estado, que é o de V. Ex• também.
nessa oportunidade em que n6s realmente estamos muito felizes.
Eu, pessoalmente. abracei há pouco o Senador Femando Bezerra.
Todos fizemos isso. Quero dizer a V. Ex", felizes como estamos,

que o Congresso está de parabéns. assim como o Senado e a Confederação Nacional da Indústria, que fez chegar ao seu posto
maior uma figUra da gr.mdeza e da dimensão de Fernando. Bezerra. merecedor do nosso respeito, do nosso carinho e da nossa admiração. que assume esse cargo num momento muito importante
da vida do País. Eu tenho certeza de que S. Ex• irá realizar uma
obra marcante na Confeder.!ção Nacional da Indústria.
.
O SR. ELCIO ALVARES • Como penúltimo aparteante,
ouço o Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Elcio Alvares, na sextafeira última, quando presidia a Casa o Senador Vilson KleiDübing.
Ítz uma espécie de registro. protest®do contra a extinção dos quall'O esses: Sesc, Senai. Sena.C e Sesi. Naquela ãltura, eu homenageava o Seoador Femando Bezerra,. dizendo q\le S.Ex• seria o futuro Presidente da Confederação Nacional da Indústria, e S. Ex",
redargUindo - como bom mineiro, ou fazendo a política do mineiro. pot"qUe não queria antecipar que seria ek: Õ pesidente - disse que
não era verdade. Eu respondi que a chapa exa única e que S. Ex• seria
ungido presidente. Naquela a1nna, o que eu queria dizer é que não seria S. Ex• que se engrandeceria como Presidente.da Coofederação Nacional da lndúscria; seria o Senado brasileiro, JX'I' levar para a chefm
daquela Casa um nome da sua est.atUia. Vejo que eu fazia JXXICO. V.
Ex• agora. completa e faz realmente o registro que o Senador Femando Bezerra merecia, o registro do Uder do Govemo. Eu apenas quero
confnmar, pela Liderança domru Partido, o registro anterior.
O Sr• .Mauro Miranda- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre Senador Elcio Alvares?
O SR. ELCIO ALVARES • Com muito prazer, nobre Senador Mauro Miranda.
O Sr. Mauro Miranda - Também quero paiabenizá-lo e
dizer que os Senadores de Goiás. compaDhe.iro Senador Fernando
Bezena.. estamos orgulhosos da sua presença na Presidência da
Confederação Nacional da Indústria. Goiás tem coruumça em V.
Ex- e sabe que irá fazer um grande trabalbo. Muitas felicidades na
sua luta daqui paxa frente.

537

O Sr. Fernando Bezerra- Permite-me V. Ex• um aparte.
nobre Senador Elcio Alvares?
O SR. ELCIO ALVARES - Ouvimos agora. com muito
prazer, o nosso homenageado. Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA • Senador Elcio Alvares.
sinto-me profundamentf' emocionado e agradecido pelas palavras
generosas de V. Ex• e de todos os companheiros que tiveram oportunidade de aparteá-lo e daqueles que, compreendendo a exigüidade de tempo, aqui vieram me abraçar. Sinto-me investido de um
mandato que faz crescer em mim a responsabilidade de dar uma
contribuição ao desenvolvimento do nosso Pais. Fui honrado com
o voto de todas as Federações de Indústria -do Brasil. mas me toca
profundamente o reconhecimento e a palavra de estímulo e apoio
que me trazem V. Ex• e todos os companheiros desta Casa. Sou
muito agr..decido por esta oportunidade.
O Sr.Ney Suassuna- Permite-me V. Ex. a um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- Com muito prazer, Senador
Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna- A Paraíba não queria ficar. se"ildo vizinha do Rio Grande do Norte. sem trazer também o abraço. a
confrat.einização e os votos de muito sucesso ao nosso companheiro Senador Fernando Bezerra.
O SR. ELCIO ALVARES • Em nome da Paraíbà. o Senador Ney Suassuna expressou-se muito bem.
Finalizo. Sr. Presidente, dizendo que esses apartes., recolhidos como a manifestação de verdadeira amizade, representam, na
verdade. todo o mérito do meu pronunciamento. Está de parabéns
a Casa. a ill4ústria btasil.eira e, acima de OJ.do, nosso País por ter Fer_nando Be= na Presidência da Confeder•ção Nacional da Indústria.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Mesa associa-se
às manifestações do Senador Elcio Alvares pela eleição do Senador Fernando Bezerra para Presidente da Confederação Nacional
da Indústria, onde certamente irá prestar grandes serviços ao Pais.
Ainda há õnu:lores inscritos.
O SR. ADEMIR ANDRADE· Sr. Presidente. peço a palaVIa ccimo Líder, para uma breve comtmicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Líder. Para
uma breve comnnicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente ....
eu gostaria de fazer um alerta a esta Casa e,. em especial. aos Senadores da RegiãO Norte do Bmsil. Sempre somos. na grande maioria das
vezes., apanhados de surpresa pelas decisões do 'Poder Executivo.
O Comitê de Coordenação Gerencial das Instituições Financeiras Federais- COMIF -vem propoodo um ajustamento ou uma
reestruturação ~os bancos federais, que altera profundamente a sua
configuração attJal. No caso especifico do Banco da Amazônia, ficaria reservada a sua atuaçãõ- apenas pari administração dos fundos CODStitt.Jcionais e outras operações específicas concentrado no
atendimento a pessoas juriclicas.
Sua rede de agências seria reduzida das atuais 104 agências
para 9~ ou seja. teria agências apenas nas capitais dos Estados da
região. Este novo Basa usaria a rede de agências do Banco do Brasil. da Caixa Econômica Federal e dos bancos privados paxa realizar suas operações com clientes.
A proposta indica que quem a formulou desconhece totalmente como funciona a economía da nossa Amazônia.
Em primeiro bJ.gar. os agentes da economia regional são, na
sua maioria. pequenos produtores rurais, pescadores artesanais e
silvicultores; portanto, pessoas flSicas.
Como o Fundo Constitucional do Norte, que criamos com
tanto trabalho na Constituição de 1988. vai ser aplicado especificamente para pessoas jurídicas? Vai fugir totalmente do funda-
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menta básico pelo qual nós o constituímos em 1988, e que estamos vendo~ a cada dia. ser melhorado e aplicado em função dos
trabalhadores em todos os setores. Essas pessoas. sendo em sua
maioria pessoas fislcas, tomam emptéstimo no banco como pessoas físicas~ e essa m.e<lida inviabilizaria totalmente a aplicação do
fundo na nossa região. Pcrtanto. é inadmissível *>sa concepção
que o Comif apresenta.
Em segundo lugar, encaJiJinbar as cperações bancárias do
Basa pa.-a a rode de agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos bancos· priv_ados _é desconhecer coriio está hoje
a distribuição das agêrcias bancárias
de 800 lJlllnicfpios
eh Amazônia.

em cerca:

Cka,. a grande maioria - talvez SOO desses muniCípios-- nio

tem agência bancária de nenhuma espécie. Alguns têm_ do_ Banco
do Brasil; outros, da Caixa Econômica ou do Banco da Amazônia
Então, como se pode pensar em acabar com as agências do Banco
eh Amazônia, para passar essa responsabilidade ao Banco do Brasil e à Caixa Eoonômica FederaL que também estão soli:endo boicotci; e uma permanenté c:gnpanha de deses!roturação por parte do
Governo Federal. que. pelo que estávamos vendo, pretende acabar
com tudo que seja do Estado em nosso País?
A rede do Banco do Brasil e da Caixa Econ&nica Federal
n.ão cobre a ~HiaçãO. geográfica dos tomadores dos créditos citados, pois a rede do Basa é a mais reresentativa da região e precisa ser -ista, sim.
visando sua ampliação, através de parceda com as prefeitwase outras entidades dos municipios da região.
Sr. Presidente. na nossa concepção e. tenho certeza, na de
V. Exa também. como homem do Norte. que representa. no Senado F<detal, o Estado do Amapá, deveiiamos ampliar a rede de
agências, quando não colocar peasoas, representações. postos do
Banco da A mazfmla ou do Banco de cada um dos Estados do Norte. que são conveni.ados também pana aplidtçãc,-do-Fundo-NãCional do Norte. em todos os Municípios do Norte, para que agricultores, pescadores, enfim, todos os pequenos produtores deate Pais,
pequenos comerciantes. microprodutores induslríais. tenham acesso ao FNO? a fim de t:raz:er, de fato. o desenvolvimento paz3. a nossa região.
Entendo esta decisão como _parúda de alguém que Dão possui nenhum conhecimento de causa; que nãO colnpiet:nde absolutatnente nada sobre a nossa região. pi repudio esta proposta completamente deacabida que fai: o Comitê de Coordenação Gerencial
das lnstitnições Fmanooiras Federais. O relaló!i<> dease Comitê já
foi inclusive encamiribado. em car.iter confidenc::ia.l. aos presidentes dos vários bancos estatais a nível federal para qUe analiSem a
proposta e caminhem para sua concret~.Ção.--o- Presidente do
Banco da Amazônia. por exemplo, colocado lá num cargo de confl3D.ça pelo governo, tem que obedecer suas determinações. E esse
documento de caráter confidencial vai com uma recomendação do
Ministro Pedro Malan para que os presidentes eswdem. analisem
e. de certa forma. consolidem o que está proposto.
Assim. Sr. Presidente, deixo este registro piici. cOnhecimento de todos os Srs. Senadores, especialmente os Senadores da região Norte do Brasil para que nãO deiXém fazer~com O BailOO da
Amazônia o que estão pretendendo fazer com a Caixa Eeonômica
F<deral,
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Há oradores inscritos.

porem

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena.
V. Exa dispõe de 50 minutos.
O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s_ e Srs. Senadores, venho a

esta tn"buna para discorrer sobre niinba preoCupã.Ção diante da dificil situação da eco:nomia produtiva do País, em decorrência da
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atnal política monetária. E insistir na argumentação de que existem
cJ..arc>s indicadores de que as condições macroeconômicas do momento já implicam a possibilidade plena de que se agilize, o quanto antes, a flexibilização dessa política.
· Tanto assim que o Ministro da Fazenda. Pedro Malan. em
boa hora. anunciou, cerca de 15 dias atrás, a ilispusi.ção do Governo de começar a desmontar, se bem que gradualmente, o sistema
de restrições ao crédito e os compulsórios bancãrios, que foram
adotados para conter o crescimento da economia. supostamente
em incontrolável aceleração. e assim impedir a volta do processo
inflacionário. canfOn.e argume!lb a equipe econômica.
_ Na verdade, Sr. Presidente. St's e Srs. Senadores, sem querer aprofundar a questão some a adequabilidade desse diagnóstico,
particularmente no que conceme a uma IX>Ssível exacerbação do
- -C:oD.SW:DO.- o fato é que já havia mesmo como sustentar uma política desse tipo por muito mais tempo~ Pois. concretamente, o que
ela vem acanetanda; em especial nos últimos três meses, é um fortíssima quebra de empresas em todo o País, que precisa ser contida
o quanto amest Sob pena de se jogar nossa economia, mais uma
vez. em uma acentuada e cotao sempre perversa recessão.
COm efeito, as referidas medidas anticonsumo, adotadas em
22 de fevereiro e reiteradas, logo a seguir, em 29 de março e 27 de
abril, tiveram um efeito devastador. não apenas para conter um
crescimen.to mais acelerado da demanda, mas para resultar perigosamente em uma onda recon:le de ina.dimplência.._pedidos de coneotdata e falência de empresas. Um processo do qual não escaparam sequer muitas ftnnas de grande porte. como foram os casos
das tradicionais Casa Centro e Mesbla.. O que nos leva a imaginar.
_então, o pesadíssimo impacto que elas vêm causando" nas micro.
pequenas e médias empresas.
Afmal. os efeitos não poderiam. Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Senadores, ser ootros. Em rápido retrospecto. podemos ver o porquê dessa situação. Em fevereiro último. o Governo reduziu o número de presta.çfjes dos consórcios de autom6veis de doze para
seis. proibiu as redes de comércio de criar empresas para .comprar
o fatutamento de suas lojasratravés do conhecido processo de factodng, e os fundos de ~são foram impedidos de financiar cOmpras de seus associado;_· Em IDaiÇO, o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF}, incidente sobre os cheques especiais e crédito
pessoal. subiu de 6% p~ 18%, com o que foram aumentadas...
mais ainda as já. altíssimas taxas de juros praticadas no País, E, por
ftm. em abril, passaram a.não poder descontar cheques pré-datados em baD.cos. Agrega-se a tudo isso o efeito fortemente restritivo
do recolhimento compulsório dos banCQS, o _que.__ sem· dúvida, gerou uma crise ainda maior no âmbito do setor fmanceiro, que certamente contnõuiu para a situação a que cheganm o Banco Econõmioo, da Bahía, e o Banco Mercantil de Pernambuco, e anterior:mente o Banespa e o Banerj.
Logicamente, não é preciso delongar-me em números, para
que se forine uma idéia concreta dos efeitos desse pacote de medi-··das restritivas. Mas, só à guisa de rãpida ilustração, é bastante dizer que os balanços do setor fmanceito. relativos ao primeiro semestre deste ano. indicam um nível recorde de atraso de pagamento aos bancos- O índice, neste caso. foi de 3.43%. contra 1,23% no
mesmo perlodo no aDO passado. Refletindo a grave situação que se
crlou._colllO ~ antes, _pal'3. toda _a __economia produtiva, em que o
comércio, evidentemeD.te, foi o se1or :mãis afligido.
Por exemplo, segundo estudos do Sindica1o das Microem-preSas e Empresas de Pequeno Porte do Comércio de São Paulo.
"para cada pequena loja que fechou as portas desde a entrada do
real, no Estado de São Paulo, outras três encerram atividades sem
dar baixa na Junta Comercial, e que cerca de 20% das lojas que
surgiram nos últimos 12 meses não existem mais". O que determi-
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nou, pelos cálculos daquele sindicato, que 12 mil empregados do
setor viessem a ser dispensados nos 'Últimos três meses, em decor-

rência do brutal declínio das vendas e das falências das empresas.
Assim. Sr. Presidente,. Sn e Srs. Senadores, já não haveria
por que se tardar mais Da flexibilização desse quadro. Ainda mais
que outro aspecto, o qual. no meu entender, talvez tenha sido o de
maior motivação para que o Govemo se visse obrigado a elevar
fortemente os juros., já não mais uos impõe maior risco. Qu=rendo
com. isso referir-se à evasão dos capitais externos.
Aíma.I. as noticias referentes a área cambiaJ dão conta de

que, em julho, nossas reservas internacionais voltaram a crescer.
E. dias atrás. iofotmaco pelo Presideate do Banoo Central. econo.mista Gustavo Loyola. de que essas reservas haviam voltado ao nivel de novembro do ano passado, pouco antes da crise mexicana.
ou seja. haviam superado o volume de US$39 bilhões, o piÓpÔO
presidente da República, Fernando Henrique Cm:doso, Dão· titu·
beou em aÍirlllai que o novo quadro de divisas estranS~irns d;o país
1
'mostra que não há mais turlmlências nem risco no setor externo".
· N2. vl:'i!dade, não·seqa intr.n>-~~nte qne e!>qU~..semos que a
maior parte desses recursos compreende aplicações fmanceims de
curtíssimo prazo - os: chamados capitais voláteis. Mas há que se
considerar que a própria conjunblra fmanceira. internacionaL com
a baixa dos juros nos Estados Unidos. cuja tendência. segundo os
aÍlalistas, é a de mailter-se nesse nível por tempo mais longo. diminui os riscos de eventual evasão desses capitais, pelo menos em
um prazo médio.
Ao contrário, ttata-se agora de conter a emurrada de dólares que vêm ingressando no País, pois, atraídos pelas altíssimas taxas de juros boje vigentes. os especuladores do setor financeiro vinham auferindo ganhos, em apenas dois ou tres dias. que s6 conseguiriam em um mês ou dois. as atuais taxas de juros do mercado
internacional.
O Sr. Esperidião Amio- Nobre Senador Humberto Lucena. V. Exa concede-me um aparte?
•
O SR, HUMBERTO LUCENA - Pois não, Senador Espe·
ridião Amin.
·
O Sr. Esperidião Arnin - Permito-me aparteá-lo neste exato momento do seu pronunciamento pela oportunidade do ponto
que V. Exa está a abordar. que é o aporte frenético do chamado dinheiro esperto. que costumo chamar dinheiro de motel. É o dinheiro sem compromisso com a ·nossa économia. qõe "não
montar
uma fábrica, não vem criar um empreendimento.
O SR. HUMBERTO LUCENA- É de iuta rotatividade.
O Sr. E~eridião Amin- Vem aqui se valer, nobre Senador Humberto Lucena. de uma taxa de ,iuios que não existe no
mundo. Não existe no Planeta a taxa de juros que o Brasil oferece.
E já está oferecendo isso. escravo da necessidade desse dinheiro
impiedoso. sem qualquer vínculo com a nossa economia e que
veio aqui para praticar a rapina. Faço o aparte neste momento. porque simplesmente boje a Comissão de Assuntos Econôm.icos tomou uma decisão que - julgo - vem ao encontro da sua e da minha
preocupação: Estabelecemos a necessidade da convocação do Ministro da Fazenda e do Presidente do Banco Centxal. provavelmente para a próxima semana. Um dos dois assuntos que setãO abordados em sessão secreta diz respeito à composição das nossas reservas cambiaiS~- que-:-receio. já estejam ·mijilranamente compostas
por esse tipo de dinheiro. o mesmo que. quando disparou do México, acabou com o milagre mexicano. Meus cumprimentos pelo seu
pronunciamento, que, certamente, vai enriquecer os Anais da Casa..

vem

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado. nobre
Senador Esperidião Amin. As palavras de V. Exa vêm ao ~tro do
ponto de vista que estou defendendo no momento, na tribuna do Senado. Na verdade, tive oportunidade, em pronunciamento anterior. de
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ressaltar que foi justamente a ação ~ desses capitais eSPeculativos que Ievoo o México à lUÍDa eoonômico-financeira e a
uma crise sem precedentes na sua história e. talvez, na América
Latina.
Foi isso que levou o Governo a ter de adotar medidas para a
contenção do granàe volume de capitais externos que vinham
apertando profusameDte :no país, nos últimos quarenta dia.<>, com
exceção do Cf.le é aplicado nas Bolsas.
.
O Banco Central acabou, assim, por taxar os empréstimos
estrangeiros com 5% do ImtX;sto sot.m Operações Financeiras
(IOF). E as operaç.ões interbancãrias, realizadas erure instituições
fmanceiras no exterior e as que operam no Bmsil, bem çamo as
transações feitas em disponibilidade de curto pr-...zo de residentes
no exterior, terão que pagar 7% desse mesmo ímposto. Do mesmo
medo que a et~.trada de recursos extemos em f..mdo de renda ÍlXa
de capital estrangeiro.
Seguramente. essas medidas vão deten:J.inar q-ue os capitais
externos fiquem mais tempo apertados em nosso mercado fmanceiro. Para conse[!Uirem a rentabili&de aue boi e têm em tempo recorde. será preciSo que se retenham por-aqui Por alguns cinco ou
seis meses. Tudo bem. Mas a pergunta que se coloca para todos
nós é a seguinte: por que o Governo não buscou reduzir substancialmente as taxas de juros. como forma de restringir essas entradas, ao
invés, ou ao lado do aumento da taxação? Pois são justamente eSSas.,
que nas alturas em que estão - hoje, as mais altas do mundo- têm propiciado essa festa de capitais especulativos do País.
Assim, Sr. Presidente., Srs. Senadores. teriam.os completado
o conjunto de justificativas para que as amais restrições àeditícia.s
...fossem derrubadas. Além do mais, porque essa politica monetária
de juros altíssimos~ pelo que ostentamos atualmente o primeiro lugar entre os países que praticam j~6s nesses patamares, tem seu
lado inegavehnente negativo no tocante ao aumento dos custos da
dívida mobiliária interna.
A propósito da dívida mobiliária interna, desejo dizer às
sn e aos Srs. Senadores que estou examinando a possibilidade de
apresentar a Casa um requerimento instituindo uma Comissão Especial Temporária. com. a·fmalida.Pe de nos aprofundarmos sobre o
endividamento público iiiterno do País e ver quais são âs soluções
alternativas que poderemos· descobrir para sairmos das difiruldades em que nos encontramos. Estamos certos de que o endivida-...
mento interno do setor público é. sem dúvida nenhuma. fator primordia1 dessas dificuldade~. no que tange ao próprio conibite à inflação. A inflação poderá recrudescer se o ·Governo não tiver
meios e modos de nos retirar dessa dramática situação.
Sobre esse assunto, tenho sempre trocado idéias com o no-bre Senador Vilson Klenübing, ex·Govem.ador de Santa Catarina,
que é um estudioso da matéria econômico-ímanceira.
O Sr. Jader Barbalho- Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Jader Barbalho - Senador Humberto Lucena. quero
manifestar meus cumprimentos a V. Ex 2 pelo pronunciamento que
faz, analisando um tema que, seguramente, é de maior preocupação. no momento. por parte da sociedade brasileira. E. particularmente, quando V. Ex• se refere à divida mobiliária. à dívida interna do Governo brasíleiro, penso que as providências que V. Exa
pretende propor ao Senado são necessárias. Precisamos aprofundálas. Recentemente. o Professor Edmar Sacha. Presidente do
BNDES. esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
quando da d;iscussão sobre a privatização da Companhia Vaie do
Rio Doce nos deixou profundamente preocupados no momento
em que declarou que o ponto de apoio do Governo para reduzir
sua dívida mobiliária seriam as privatizações. E c-onsiderando que
até aqui o resultado destas privatizações não são signific-ativos e
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seus tfullos pagando juros mais altos. É muito importante se pen~
sar nisso, temos. que estabelecer um teto de pagamezzto, caso conM
f:tário tudo vai quebrar. Estou fazendo estas cootas. estoo. fazendo
esse levantamento, estou vendo em todos os lugares. Estou falando a respeito disso desde que cbegueí aqui. Vai quebrar mesmo!
Os Govemos, muitos Bancos e a relação de crédito vio quebrar
mesmo! O que precisamos fazer? Há uma solução para esse proólema: mandar o pessoal da Casa da Moeda imprimir dinheiro e
pagar a divida. Com is~. os credores diriam: "Não é possível proceder dessa forma". Há uma outra solução. adorada pelo PresidenMeuscumprimemos a V.Ex•.
te Carlos Menem na Argentina: a de se dar um tempo de 20 anos
O SR. HUMBERTO LUCENA ·Sou muito gra<o às pala· para pagar a divida em dólar. com juros de 5% ao ano. Há ainda
vras de V. Ex•, nobre Uder Jader Barbalho. Devo dizer-lhe que bá uma outra solução: a de haver, junto ao Banco Centta1. um negomuito tempo venho refletindo sobre a situação eCõi\8niica:~ Particu- c~ em: fumie -do Senado. caso contrário, não adianta. Vendelannente, tenho como certo que a dívida pública interna. é, semdú- mos a Escelsa por US$ 3SO milhões. e, neste mês, someDte o Govida. muito mais grave do que a dívida extema. Esta já foi nego- vemo Fedexal pagru US$ 711 milhões de juros. Só o governo fe·
ciada e. inclusive, os próprios juros estão sendo pagOs por l;>ônus, deral. Se:oador Humberto Lucena. V. Ex• faz esse discurso no moemitidos pelo Governo. _Q.e acordo com as tratativas a nível inter- mento cerro. Sou parceiro de V. Ex- nessa briga. ~ao posso dizer
nacirmal. como apoio do S_enado.- -- - . ____:_
----------que este País vai para frente e que o Plano Real dará certo; não
Quanto à divida pública interna, cantinualllÕS --situa- posso imaginar pedir a alguém que forme uma empresa quando a
ção mõmala, o que levou, inclusive, o ex-Presidente Fernando sua tentabilidade setá de 10% e ·a rentabilidade do dinheiro setá de
Collor de Mello a tomar aquela iniciativa inopinada de confiscar 5% ao mês. No llltimo leilão do.Tesouro Nacional foi vendido tíos ativos fmanceD:os daS pessOas, sem discriminação, atingindo in- tolo público a 5,38% ao mês. Não há .inàtístria no Pais que, neste
ano, teDha ganhado 5.38% ao ano. Então, não se formarão mais fáélusive a poupança popular.
O Sr. Vilson Kleinübing- Permite-me V. Exauma~?
brlcas. mas sim Bancos. O Estado de Santa Calarina nunca abriu
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex'com ateoçãc.
um Banco, apenas fãbricas. V ou clizer aos catarineDSes que, agora,
O Sr. Vilson Kleinübing - Senador Humberto Lucena, es- o bom negócio é abrir Bancos e fecllar todas as fábricas, pottiUe
pecialmente Senadot' Jader Barba.lho, a dívida p.íblica brasileira esse é que 6 bom negócio.
tem uma origem muito clara- vou falar o 6bvio. Os Govemos gas- ,
O SR. HUMBERTO LUCENA • Muito o~ a V.
taram mais do que arrecadalam.. Esse foi W:n período em que se Ex•. Eu me congratulo com as suas pUavras, que refletem justaw
gerou a dívida. Hoje. ao contrário, os Governos até não estão gas- mente a preocupação que tem tido com esse problema. que é de
tando mais do que arrecadam, mas em compensação a dívida ci'es- transcendental importância para a economia brasileira. Acho que
ce, porque ela ficou tão grande, que não está crescendo porque o - devemos nos juDtar todos, a partir dos Senhores Uderes. para ver
Governo está gastando mais do que ameada. É I'O"lU• os jlros fi- que tum<J poclemes dar à solução desse problema no Senado Fedenl.
caram ex~mente ah.Os. Está. tOmando-se difícil pagar a conta
Eu já conversei com V. Ex•, como disse há pouco. e anuncie: quem tem tíwlo de dívida pública. ou de quem deve palia Cai- ciei, também, a idéia de uma Comissão Especial, tempoclria.. volxa Econômica Federal ou par.t o Banco do B~U. .~~- qtJeiD. tada exchlsivamente ~ -g ~da dívida pública interna.
deve para qualquer instituição fmanceira. Ora, isso está_aumentan- - - --Creio que temos que procurar altemativas, e a idéia que-v.
do assustadoramente nos Estados, porque eles estãO rOlando o Ex• levanta do negociador, em nome do Senado, é das mais oporprincipal maís juros ·e tirando do si~ma rmanceiro. tornando a es- runas e merece destaque. no momento em que estamos debatendo..
tabilidade do sistema fmancéiro complicada. Iss:o aconteCeU llll AI- o assunto no plenáriegentina. Outro aspecto. o Governo Federal co~tinua. mesmo DUm
Q.lero dizer a V. ~xa que. na verdade, se a situação da
período de arrecadação extraordinário. com déficit. pagando SOO União é difícil, avalie a dos estados, que não têm como pagar o
mil a 1 bilhão de dólares por mês de juros. fõra -o que tem que seu endividamento. V. Ex• falou no Maranhão; na P.araiba, por
emitir para atUalizar dívidas. portanto, não, tendo dinheir<;l~- Quando exemplo. estamos pagando de dívida fundada 21% ao mês. A rolase fala que o Governo Fernando Henrique Cardoso não pOde in- ---geni Oficial é de 11%. no momento. Estamos resgatando, por fora.
10% de débitoS que não p.tderam ser incluídos na rolagem. porque
vestir no social. não pode mesmo. QUem está' pagando tim bilhão
de juros. imagine esse dinheiro na Saúde, na ~cação. na Habita- a lei vigente não pennite. Daí os projetes que apresentei à Casa,
ção. TiVemos um grande esforço paza negociar a_ ~ida externa. E
que estão para serem discutidos e votados, com objeções da área
aqui é o que vem de diferente, tivemos um renegóciador, 'iiri:ii-es- - - eoonõmica, um de resolução. que volta a fiXar em 9% a rolagem
trutura que montou o esquema de renegociação da dívida externa, da dívida dos estados e munici'píos com a União, e outro que per·
aliás.. muito· bem montada. A divida ex tema está ·nos Ctistando mite que débitos que atualmente não podem ser incluídos na rola·
1.24% do PIB brasileiro e a dívid3. interna esar-nos custando mãiS gem venham a sê-lo. para que tenhamos uma solução para os estade 5,5%. Está hora de encontrumos. sob a supetvisilo do Senado dos. jã que somos. no Senado, os representantes da Federação.
Federal. um renegociador da dívida í:õ.terD.a brasileira, que envolva
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Exa um aparte?
a questão dos Estados como o Maranhão, que paga 20 e poucos
O SR. HUMBERTO LUCENA. Ouço V. Ex' com prazer.
por cento ao mês, porgu_e ?Io tem útulo públicO~ só tem dívida
O Sr. Ney Suassuna .. Senador Humberto Lucena. h~e na
fundada. que envolva estados que- estão U'ánSferlndo- titu.los -públi- --Camissão dg Economia debatíamos exata..mente sobre este tema. O
cos estaduais pam o Banco Central. quando isso devia ser o privi- ilustre Senador Vilson K.leiDDbing. também presente, pãrtícipava
légio para quem paga em dia. quer dizer. os juros do tírulo público do debate. Eu faria uma complementação ao seu aparte. O crescido Banco Central são mais ba.I:atos. Quem é que se apropriou dis- · mento da dívida dos estados deve-se principa.Jmente ao fm da inso'? Os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais- São Paulo. flaç_ão. que eni um imposto que compensava os juros, que eram aique não pagam em dia. Os estado$ que pagaram em·aia tsião com tos, mas men.ores do que a inflação. Então, com o fm da inflação
que a velocidade do processo de privatizaçio está muito aquém da
expectativa e, além disso, considerando o crescimento vertiginoso
da dívida inrerna. em zazão da politica de juros, não iniãgiDã:Inoso
como seja possível o Govemo conseguir equacionar, encaminhar,
tendo como apoio a politica de privatizações. DesejO, eDlão. manifestar a V. Ex• os meus cumprimeDtos pela análise que. faz. uma
análise QUe seguramente preocupa toda a sociedade bnsileira. E o
Senado tem o dever de fudagar ao Governo quais as providências
que deseja efetivamente tomar nesse setor, fundamental para aSO:.
ciedade.
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o juro hoje está exponenciando a dívida. É uma balela quando se
ouve o Governo Federal dizer que não está ajudando os grandes.
Hoje. naquela comissão, veriÍlcam.os que alguns estados tiveram
93% dos seus títulos mobiliários trocados por tírulos do Tesouro
Nacional. Para os pequenos. principalmente os que não têm a im~
prensa. não têm a TV Globo, o Estadão. a Folha. o Jornal do
Brasil. o O Globo, para esses. a lei não contempla, a regra é esperar que se faça uma lei. Para os outros., a lei não está valendo. Fazem-se negociações paralelas como essa da troca dos títulos estaduais por títulos do Tesouro Nacional. Então, o que nós queremos,
além de apoiar inteiramente o discurso de V. Ex•, é dizer que é
preciso que não haja dois pesos e duas medidas. Não é possível
achar solução apenas para os Estados que têm poder politico, que
têm JX.Xfer de imprensa. Bem diSse boje o Senador Esperidião
Amin, o País é uma fanúlia. Não se pode mandar um filho para

Harvard e o outro para uma escola Ü<:r. roça. Tem que. haver o·mesmo tratamento para todos os estados da União. Por isso, solidário
com o discurso de V. Ex•, acrescento esses pequenos adendos que
preCisam ser vistos· pêlo j3ovemo Federal exataniente para não
criar esta política de dois pesos e duas medidas ou de tratamento
desigual entre iguais.
O SR. HUMBERTO LUCENA · Nobre Senador Ney
Suassuna, a propósito do nosso estado, ainda há um outro aspecto
c:íue desejo lembrar. relacionado com a decretação da liquidação
extrajudicial do Banco do Estado da Paraíba, no Governo Collor.
pelo Banco Central, juntamente com o Banco do Estado do Rio
Grande do Norte e o do Estado do Piauí.
Passamos mais de dois anos, por intermédio dos nossos Governadores - eu. como Presideme do Senado à época. fazia parte das
reuniões - buscando entendimentos com o Ministro da Fazenda. com
o Presidente do Banco Central para encontrar meios e moclqs de resolver a sitlliÇão daqueles estabelecimeJJ1os de CI!!dito.
Foi uma via crucis. De.PJis de muita luta. depois de muito
esforço, conseguimos reabrir o Banco do Estado da Paraíba e o
Banco do Estado do Piauí. O Banco do Estado do Rio Grande do
Norte ainda está fechado. Reabrimos os bancos sem que o Governo Federal injetasse Um tostão naqueles estabelecimentos de crédito. Tudo por conta do esforço dos Govemos estaduais.
No caso da Para1õa. o banco do estado passou a ser paradigmático. na medida em que tinha 4~ agências e passou a ter 5, na
medida em que tinha 1.2Q()"funciooários e pasSou a ter 300. Hoje
funciooa. como um banco modelo. com uma diJ;:etoria profissional
Se sofremos melo isso, nobre senador Ney Suassuna. sn e
Sxs. Senadores, avaliem os senhores, comparativamente, o que se
passa hoje no Brasil.
, •
A nossa iliquidez da época, am.nciada pelo Banco CentraL
estava IDllito abaixo da iliquidez do Banespa, do Banerj, do Banco
Econômico e do Banco Mercantil No entanto,_somos estados pequenos e tivemos a decretação da liquidação exilajudicial dos nossos bancos estaduais, não tivemos o regime especial de a.dministração, nem
tampouco intezvenção. Portanto~ á situação foi m.títo mais dificiL Há.
então, o problema. a que V. Ex' aludiu há pouco, da discriminação
para com os estados menores da Federação.
O Sr~Romero Jucá- V.Ex•me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA · Ouço V. Ex'. Senador

Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá - Senador Humberto Lucena, com a
dimensão política e a experiência que tem. V. Ex• traz hoje a esta
Casa um tema que, pela qua.ntidade e conteúdo dos apartes. ~em
dúvida nenhu~ demonstra a sabedoria de V. Ex• em tratar uma
questão tão urgente e emergencial, que é a dívida interna e o problema dos juros no Brasil. Quero somar-me aos nobres Senadores
que me antecederam. no sentido de registrar não só a importância
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do tema mas também de dizer que é essencial que o País encontre
emergencialm.ente uma solução para essa questão. Comungo da
solução proposta pelo Senador V!lson Kleinübing. e já debatida,
no sentido de que o País encaminhe um negociador da dívida iatema. exatamente porque, sem a solução dessa questão~ sem o
equacionamento de tudo isso. não chegaremos a lugar nenhum. E.
o Plano Real será uma das grandes vítimas desse processo. Parabenizo V. Ex.• e trago, em nome do PFL, a nossa posição. A dimec.são política que V. Ex• demonstra ao apresentar essas questões engrandece esta tarde e os discursos que foram aqui pronunciados.
•
Tomo minhas as pa!avtaS do ilustre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agndeço a V. Es'. nobre Senador Romero Jucá.
Retomo o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Com efeito, segundo o professor Gerson Lima~ pesquisador
<!a Universidade Federal do Paraná. que é citado pelo economista
Alvaro Zini. em artigo na Folha de S. Paulo. de domingo. 06 do
corrente, a despesa do governo com juros, quando se inclui o custo
implícito da política monetária, chega a R$ I bilhão por semana.
Sendo bom aqui que eu reproduza trecho da conespondência do
professor Lima, dirigida ao articulista da Folha, em que ele afirma: "Taxas de juros elevadas provocam o crescimento constante
da dívida pública e dos respectivos juros, o que mantém o governo
numa situação de déficit crônico, sempre à beira da falência, sempre a pedir Il'iais empréstimos, sempre de pires na mão."
O que se passa é muito sD:nJ?les. O Governo costüma dizer,
por intermédio dos Srs. Ministros da área econômica, qu~· os juros
altos estão sendo fiXados em função da contenção do consumo.
_Tenho para mim. salvo melhor juízo, que não há tanto dioheiro assim em circulação no País. A gtaD.de, a imensa maioria do povo
não dispõe de recursos pam comprar a não ser o esSencial para sua
manutenção e da sua família.
Portanto, as altas taxas de juros - e este professor a que me
referi tem toda à razão - longe de ser uma medida de contenção
apenas do consumo, muito mais ela é uma medida de interesse do
Governo para colocar os títulos públicos no mercado ímanceiro. À
medida que as taxas de.jPros são. altas, os títulos do Governo passam a ser mais atrativos. Quando isso OCCID'e, quando o Governo
emite novos títulos para pagar a dívida vencida porque não di~
de recursos fiSCais, l.orDa-se a dívida uma "bola de neve". Em de-...
corrência dos altos juros, evidentemente a dívida cresce e, eJJtão,
resolve-se o problema do pagamento, por um lado, e amplia-se a
dívida por outro, como bem referiu o nobre Senador Romero Jucá
na sua intervenção.
O Sr~ Antonio Carlos Valadares- Permite-me V. Exaum
aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA · Coocedo o aparte a V. Ex'.
O Sr. Antonio Carlos V a!adares • Senador Humberto Lucena, jmtando-me às manifestações anterioi:cs dos nossos colegas,
quero felicitar V. Ex• por mais essa contribuição que dá ao Senado
Fedetal e. mais de perto, à Nação. desenvolvendo um tema da
maior impPrtância que preocupa a todos nós. Na verdade, o siste~
ma financeiro nacioml, ao longo destes anos, desde 1981, tem privilegiado. acima de tudo. o capital e tem deixado de lado o setor
produtivo, que mais precisa do apoiamento desse sistema. haja vis-ta que neste momento milhares de empresas, grandes. médias e pequenas estão fechando suas portas. E isso se deve a esse tratamen~
to. a meu ver, desumano que está sendo dado ao setor produtivo
em todo o País. Não s6 a indústria mas também o comércio, os
serviços. a agricultura, todos n6s estamos sofrendo as conseqúências dessa política monetarista
não tem dado o devido valor
àquilo que é essenCial à Nação: atender ao sistema produtivo de
um modo geral. A inflação continua em tomo de 2%~ o que equi-

que
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vale a mais de 20% no ano, enquanto em outros países, como nos investimento, vez que, aí, as taxas continuam no patamar dos proiEstados Unidos e até no próprio Chile, a inflação anual não passa bitivos e inconcebíveis 14% ao mês. Ou seja. algo absurdo e inde 5%. Essa é uma. prova evidente de que esse monstro ainda não compreensível para uma economia que. como disse o Presidente
foi devidamente domado no Brasil e_ de que essa alta de juros. ao ·da República, já trabalha sem maiores turbulências. A par dO que
invés de resolver os problemas do nosso País, está-causando o de- ele próprio. na última. sexta-feira. reunido com o Presidente da
semprego, a miséria. a fome. a quebra, não s6 dos empresãrios do Força Sindical. Luiz Antonio de Medeiros. e dirigentes da Federasetor produtivo, mas também do setor bancário. Os bancos se ção das Indústrias do EsEa.do de São Paulo - FIESP - diante de daacostumaram a se envolver na ciranda fmanceira. a gãbhar com-a -dos insofismáveis sobre o quadro recessivo. acabou por se coninflação. Isso foi estimulado até pelo próprio Governo. Agora, vencer da necessidade de medidas emergenciais. determinando a
quando o Governo procura conter o consumo, através da alta dos realização de estudos urgentes sobre a abertura de linha de crédito
juros, vemos bancos. como o EOOnômico e o Metcantil de Per- para e[]]J:reSas, com juros semelhantes à Taxa de Juros de Longo
nambuco, sofrerem intervenção jUstamente em conseqüência da Prazo - Tn..P - e mecanismos de empréstimos nos moldes do conpolítica amalmente adotada. Isso decorre justamente da preocupa- cedido ao setor agricola., concordante com a constatação de que se
ção exagerada com o monetarismo, uma preocupação importada víVe--agora uma desaceleração da economia. que vem causando
de outros países e que não convém ao nosso Brasil. Portanto,lou- forte desemprego em todo o país. Faz-se necessário, desse modo vo V. Ex• por essa preocupação, não só coma alta~ jU.tos; mas e é este o meu apelo neste momento ao Senhor Presidente daRecom o endividamento. Atnalmente, os bancos estão servindo mui-

-pública -. que o Governo tome o mais rápido possível esse procesto mais ao endividamento dos estados, dos municípios e~ própria so de flexibilização da política m@netária. para efeito de ir ao enUnião, do que às in~ ao comércio e à agricul!:ura. E lamen- contro dos anseios. dos reclamos de milhões e milhões de brasileitãvel que isso esteja acontecendo em nosso País. Muito obrigado.
rosque estão aí sendo marginalizados no nosso processo de desen0 SR. HUMBERTO LUCENA • Eu que agradeço, nobre volvimento económico.
Senador. Na verdade, o que V. Ex• disse tem absoluto apoio na
O Sr. Casi1do Maldaner- V. Ex• me concede um apane.
realidade dos fatos, -nãO só relativos ao aruai Govemo, mas aos go- Senador Humberto Lucena?
vemos anteriores. Sem dúvida, vez por outtll, os Senhores Pl:esi·
O SR. HUMBERTO LUCENA • Tem V. Ex' a palavia.
dentes da Rep:íblica baixam planos e, inclusive, Com.prometem~se nobre Senador Casildo Maldaner.
em acabar com a cir.mda fmanceira. Quase sempre, porém_ a ciranO Sr. Casildo Maldaner - Senador Humberto Lucena. teda volta, porque sabe V. Ex• que a queda da :in:flação beneftcia as nho dois t6picos: um é nesse campo de se tentar reaquecer a ecocamadas mais pobres, que são? em verdade. a maicria da- popula- nomia nacional, que V. Ex• analisa com muita profundidade e até
ção. Mas elas não são do gosto das camadas mais ricas. Os ricos _finaliza nesse campo. Na verdade. segundo os entendidos', -hoje.
gostam da inflação, porque é justamente com a inflaÇão- qUeeles - para se tentar reaquecer ou realimentar a economia. o processo
ganham. que eles especulam. Os banqueiros e. sobretudo. aqueles deve levar no mínimo uns seis meses para que o resultado chegue
que representam os oligopólios na nossa economia é que têm real- na ponta. A recessão está ai. caiu a arrecadação. há o desemprego.
mente grande lucratividade e acoJhimento aos seus cofres recursos não há a meD.O[' dúvida. Para se tentar equipar ou manter um plano.
vultosos, que bem ajiC3ariam o custeio da solução dos problemas segundo uma das leis da F"tSica., é normal que a toda a.ção corressociais, que,jnfelizm.ente, continuam cada vez se agravando.
ponda uma reação. V.árics setores então empobreceram para poder
Prossigo, Sr. Presidente, para terminar.
- - - --- ·
--'agUentar o plano até agora. Há um certo artificialismo nisso. e para
Sem dúvida. Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores. uma si- se reaquecer a econonD;a lerá que: se tomar algumas medidas, mas
tuação que não deve ser mantida por mais loogo tempo. Pois esse não teremos resultados lrnecliatos, vai demora.i'. não há a menor
custo da rolagem da dívida interna, a. juros estratosféricos, está, dúvida. No entanto, é necesSário oomeçãr a irrigar a economia nacomo vimos. causando uma eleva~ absutda dessa dívida, que, de ciona.L É preciso atender a alguns setores que empobreceram d.e-R$55 bilhões, no ano passado, saltou agcm para R$75 bilhões, trucis, se descapitali:wam. Quanto ao assunto que estávamos debaanula.D.do, inclusive. dessa rc:xma., os posSíveis-~ feitos posiúvos de- tendo ainda boje, pela manhã. na Comissão de Assuntos Econõmicom:ntes do processo de privatização.
cos, acerca do crescente endividamento público iDterno, principalAdemais, há a.incia qUe enfa.tiza:r a-evolução do processo in- mente, V. Ex• tem apresentado propostas. Pamce-me que teremos
flacionário atuaL Apesar de algum cresciJ;nênto em junho. julho e que limitar não apenas a rolagem. OutrCI"a, os estados emitinm tí_.
no mês em curso, todas as est.imativa.s_~ão de que a iDflação, a par- toloS e agora vêin traDsferindo-os muitas vezes ao Govemo Fedetir de setembro. venha a situar-se abaiXo de 2%. O qtie efetiva- tal. que vem aceit.a.ndo.os sem limites. O Governo Federal não
mente gera uma razoável folga para que s<nmplemente uma nova devei ter o direito de emitir IÍtnlos sem limites. Há que se ter um tet.o.
política monetária, com um cenário de queda das taxas reais e no- nobre Senador, ~e, senão, a dívida toma-se uma bola de neve,
minais de juros.
----- _______ __ ~~g_Qjn~"el. É neoessário, de uma vez }XlJ' ~que se controle
Desse modo. é realmente' de se louvar a atitude do Govetno esscB" dívid.!lS,-qU-é-Si ttilba um limíte paxa emi6r. pata que J:XlSS3DlOS
voltada agora para a redução progressiva dessas taxãs, tan:tó qUan- colocar o País nos seus devidos eixos. iirigando a economia. Acenato o seu anúncio de que vai promover o desmonte das restrições ao
se uma dívida, e a herança- uma dívida ainda maior- fiCa com os bl:actédito. além de adÕiai medidas de redução dos oompulsórios si!eiros. É preciso que tomemos • e temos força para isso • lli!la deci·
amais. Sem dúvida. é importante saber que o·sanco-Cen1ral como são com relação à emissão de tínilos de uma vez por' todas. V. Ex•
fez já no fmal da semana passada. já vem ttllbalhando para dimi· vem debatendo sobre essa questão. e aaedito que, nas proximas senuir os juros, ao derrubar as taXas efetivas de 3.90% paxa 3.84%. É manas, possamos. em conjunto, balizar uma regra geral e dmadow:a
um pen:enmal muito pequeno, mas já indica uma leJldência de baixa.
pan1 a Nação. Meus cwnprimemos, para fmalizar. ao gtande prommEntretanto, Sr. Presidente, SI's e Sr>. Senadores, essas redu-~ cíamentoque V.Ex'faz,natardedehoje. ftoSenadodaRtpolblica.
ções ainda são, evidentemente, diminutas: Pois. se na captação já
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado. nobre
se tem taxas nesse patamar~ em tomo- de 3,84% ao mês, não se tem Senador Casildo Maldaner.
uma efetiva correspondência do impacto dessa queda nos emprésPara concluir, Sr. Presidente, peço a V. Ex• que dê ccmo

timos ao setor produtivo. para viabilização de capital de risco e de

lido o editorial do Correio do Povo, edição do dia II de agosto,

Agosto de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

sob o título "O Clamor Nacional pela Flexibilização", para que
seja divulgado no Diário do Congresso NacionaL como um aditi·

vo ao pronunciamento que acabo de fazer.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

_ _ 1_

DOCUMENTO A QUE SE REJjERE O SR.
HUMBERTO LUCENA EM SEU DISCURSO:
Correio do Povo
Fundado em 1° de oumbro de 1895

O CLAMOR NACIONAL PELA FLEXIBILIZAÇÃO
O desa.quecimento da economia,. tecnicamente considerado
necessário para que se criem as condições ideais para a retomada
do desenvolvimento, está produzindo efeitos colaterias preocupantes. Setores importantes. como a indústria, o coinéi:Ció e a área da
produção primária estão enfrentando uma siblação que camiJ;ilia, a
passos largos, para um estágio insuficiente de desemperlho. E verdade que a inflação parece ter sido jugulada, mas não é menOs verdade que o espectrQ. da reçessão está ron~ a ~anomia bras_ileira. E prova disso é o ddsemprego e o crescunento da econoana

informal.
Nada mais jústo, dianle do quadro atual. do que o clamor
cxescente para que o governo suavize o aperto ao crédito e provoque a queda imediata dos juros elevados, pois a gravidade da _situação não permite que se fique de braços cruzado_s_ na expectativa
de que as refonnas estruturais se completem e, com elas. tudo se
ajuste como o previsto pelos inspiradores do Plano de Estabilização Econ8mica.
O êxito alcançado pelo Plano ReaL caracterizado pela estabilidade da moeda, não deve ser um fator impeditivo à neCessária
flexibilização da atnal política de amx:ho que está sufocando a
economia. O diagnóstico fOi CórietCÇa te'rapia aplicada pode ter
sido a indicada, mas a dose foi excessiva e está provocando o esgotamento do paciente. É mais do que hora para que se revise o
tratamento.
Existêm siriais, embora tímidos., de que a equipe ecoo.ômica
do govemo, responsável pela administração do Plano Real. começa a revisar o projeto origiriã.L Mas as medidas adotadas, como as
que procuram injetar iecuisós para a produção primária e criar restrições às importações, para dar um novo fôlego à indúsnia nacional. são ainda insuficientes. É indispensável,. paralelamente, que os
juros sofram queda sensível e que se aumente o acesso ao crédito.
para que o mercado interno consumidor se revitalize.
O temor de que a flexibilização possa concoaer para a retomada da ínflação não pode inibir o governo, ainda mais quando
está diante de um perigo tão sério quanio'a própria inflação, arecessão. ~ao dar ouvidos ao clamor nacional pela flexibilização seria. de parte do govemo, uma ~orme insensatez.
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O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex' dispõe de
r cinco minutos, Senador Romerq Jucá.
O SR. ROMERO JUCA (PPR-RR. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:n e Srs. Senadores, o Ministério das Relações Exteriores. além de extremamente competente, tem sido um organismo de fundamental importância para o fortalecimento das relações do Brasil com os parceiros
da América do Sul.
O M"mistério das Relações Exteriores tem tido um papel
preponderante na integração dO Brasil e na consolidação do Mercosul. E. por conta disso mesmo, gostaria de comunicar à Casa
que eu e o Senador Sebastião Rocha dirigimos hoje à Mesa uma
indicação. nos temos do art.. 224, através da Comissã() de Relações
Exteriores, com fundamento no art. 103, r. pedindo providências
no sentido de que seja analisado e sejam tomadas as medidas necessárias para a urgente instalação de uma representação regional
do Ministério das Relações Exteriores em Manaus.
Esse pleito, meu e do Senador Sebastião Rocha. é calcado.
em primeiro lugar. em outros eScritórios regionais que estão sendo
abertos pelo Ministério das Relações Exteriores. Já foi aberto um
recentemente na Sudene. no Nordeste, um na região sul do País e
queremos levar um escritório do Ministério das Relações Exteriores para Manaus. Estamos sugerindo lambém. na indicação. que
esse escritório funcione no prédio da Suframa. já que este 6rgão se
en:-.ontra aparelhado para isso.
.
Estamos fazendo essa indicação para que o Ministério das
_Relações Exteriores. ou melhor, o Governo brasileiro cada vez
mais se aparellie no sentido de fortalecer o relacionamento do Brasil também com os países do norte da América do Sul. para que
possamos levar o Mercosul também à Venezuela. à Colômbia. às
Guianas e a todos os países daquela região.
.
Sr. Presi<h:nte, gostaria de registrar essa indicação e a nossa
preocupação, em nome da Liderança d9 PFL. com as questões que
estão·sendo levantadas, ou seja, o encolliimento do Basa e as propostas que estão corneç3;itdo a circular em relação ao fechamento
das suas agências. que seriam absorvidas pela Caixa Econômica
Federal ou pelo Banco_do Brasil.
....
Em Roraima, por exemplo. o Banco do Brasil não atende
nem ao que deveria estar atendendo. muito menos se tiver que fazer as deliberações que o Basa costuma fazer. O Basa é um banco
de fundamental importância para a região Ainazônica - e isso já
foí historiado, aqui. pelo Senador Ademir Andrade -. pois sobre o
Basa está a operação do FNO - Fundo Constitucional do Norte. de
fundamental importância para o desenvolvimento da região.
Portanto. quero deixar aqui, em nome da Liderança, a nossa
preocupação e o nosso repúdio pelas proposlas de fechamento do
Basa, pois entendo <:}Ue esse banco deve ser fortalecido e que aregião Norte e as regiões menos desenvolvidas do Pais. como o Nordeste e o Centro-Oeste, devem ganhar instrumentos para o seu desenvolvimento e não verem fechadas as portas que ainda têm para
poder ímanciar a produção e o crescimento econômíCo da nossa

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena. o
Sr. J o si Sarney, PresienJe, deixa a cadeira da presidência, q~ é ocupada pele Sr. Antonio Carlos V a fadares,
Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o
Sr. Antônio Carlos TQ.ladares~ Suplente eh Secretário, região.
Quero cleixar a preocupação quanlO ao encolliimento do
deixa a cadeira da presidência. que i ocupada pelo Sr.
· Basa e a indicação, fazendo um apelo aos demais Senadores no
Ney Suassuna, Suplente de Secretário.
sentido de que seja apoiada essa indicação. afunde que tenhamos.
Duranie o discurso do Sr. Humberto Lucena, o a_ curto prazo, o escrit6rio da Suframa. em Manaus. trabalhando e
Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadei· articulando para que a Venezuela e os demais países do Pacto Anra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Cam- dino possam fazer parte do Mercosul.
po$. 2° Vice-Presiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex' serã atendiao nobre Senador Bernardo Cabral. (Pausa.)
do na forma do Regimento Interno.
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Concedo a palavra ao nobte Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguiD!e
discurso.) - Sr. Presidente. Sr-i e Srs~ senadores, o que me traz
hoje a esta tribuna é uma JnOCU.pação muito Seiii.élhante do Sena.dor que me antecedeu. Mas minha abordagem é sobre a questão
da dívida externa. sobre a questão do endlvidamen!o dos bailCOs esta·

Agosro de !995

dívida pública norte-americana. Hoje, ela se aproxima dos US$6
trilhões de d6!ares. Portanto, é a dívida pública que se toma inexoravelmente elevada. e essa elevação toma-se necessária pam manter a eCoDomíã dos: Estados Unidos, bem como a economia de
qualquer país capitalista.
É dificil algumas vezes compreender que o govemo foi ohduais e, fmalmente. sobre a estatização e as falénclas D<Ste País.
rigado a retir.!r a economia capitalista da crise dos anos 30, quan·
Parece-me que devem merecer um tratamento em que cer- do a produção de carros caiu de 4300.000 por ano para 900 miL
tos aspectos gerais têm que ser determinados. Ao mesmo temp;> em 1931, e para 700 mil apenas, em 1943.
também devem ser as especificidades do sistema fm.anceiro brasiA dinâmica perversa dos artigos de luxo chegara ao fliil.
leiroedaeconomiabrasileiraemparticular.
Cinco mil bancos quebraram. entre 1932 e 1935. O desemprego
O escritor e jurista A1iomar Baleeiro, _em um trabalho notá- atingiu 25%, em 1935, nos Estados Unidos. Diante desse fato. a
vel sobre Rui Barbosa.. lembra a fiiura de uin dos maiores políti- economia capitalista neoclássica, surgida em 1873, que pregava o
cos norte-americanos. Thomas Jefferson. que se referia a Hamilton equilibrio orçamentário. entrou em completa decadência e desmocomo um dos chefes dO esqüã.diú)coiirupto. Cõi'ruptsq-uadron, o ralização. Na prática, a decadência da economia neoclássica fez
esqu.adzio dos banqueiros, o esqua.dião temido por Jefferson. De com que uma nova fotma monetária e uma nova visão sobre a diacordo com Jefferson, esse esquadrão, quando aliado aos milita- vida pública fossem criadas. As moedas são filhas das crises.
res, tomava altamente. crítica a sirua.ção da detnOCJ:aeia em qualFoi a crise de 1844, na Ing}atetn, que criou a moeda escriquef país.
:
·
-~Jurai. o uso do cheque. E foi a crise de 29 que fez surgir o state
No Brasil, o pacote baixado por Rui Barllosa. em 1890, money,odinheiroestatalmodemo,opapel-moedainconversíve!que
conseguiu criar a dívida externa brasileira. porque nem dívida ex- aOOüu o ouro, porque o ouro estaVa impedjndo o governo de gastar.
tema o Brasil podia ter. Os títulos da dívida pública brasileira
Os trabalhadores dispensados. demitidos estavam cumprin·
~tam vendidos na Europa, essencialmente em Londres, por falta de
do os designios deste malfadado Plano Real. Não podiam consutomadores-intemos.
--- --------------mir. estavam desempregados, os banqueiros falidos, as indústrias
Então, o que fez Rui Barbosa? Criou cexca de ijuinze ban- falidas também elevaram o nível da demanda efeúva para aquela
cos e concedeu a al,guns de~__principalmente a sete bancos baia- situação crôn.ica de crise.
nos. o poder de emitir dinheiro. iepeiliidO aquilo que a lngla.teira
O governo veio para demandar no lugar dos trabalhadores.
iniciara em 1694, quando da criação do Banco da Inglaterra. o no lugar da classe média empobrecida. no lugar dos empresários
Banco Central Inglês. Títulos da dívida pública lastteaVam as ... falidos~ e. portanto. o governo pas:>a ~centro da atividade econôemissões de dinheiro bancário. De nioa:O que:·en~miciava-se mica. E isso só ocorre na Itália, na Alemanha de Hitler e nos Estauma coo.vivSncia espúria entre o cresc:imemo da dívida p:iblica e o po- dos Unídos. porque o governo agora é detentor de uma nova fór·
der dos banqueiros. do rorrupt squadroo, a que se referia Jefferson.
mula monetária - ele não precisa mais tomar dinheiro emprestado.
Gostaria de me referir especiahnente a um ponto sem cujo A dívida pública devia ter acabado ali. ser enterrada naquele moconhecimento se toma muito difícil de enteDder a dívida pública mento da história do capitalismo. porque agora o governo pode
modema. Todos que tenho ouvido sã.o víúmas de uiD vK:io nOO- ettUGr-ó Seu próprio dinheiro. E, se ele pode emitír seu próprio diclássico, que faz com que eles pensem que a dívida pública é de· nheirõ, para qae tomar_ dinheiro emprestado? Hayek- monetarista
corrente da necessidade de o governo tomar dinheiro emprestado, conhecido - propôs que càda um .imprimisse o seu próprio dinheiporque o governo gasta mais do que arrecada.
to. Se isso acontecesse. obv!amen~ que-~ o p<>der de produção do
O governo. dizem muitos. é como um ãi;-oogueiro ou como -dinheiro não fosse monopolizado pelo govenio, então teríamos...
qualquer comerciante -que. guando ,.gasta mais. _tem ~-_recorrer ao uma situação de imensa inflação.
endividamento. Na verdade. isso funcionou até a década de 30.
Quando o governo federal emite dinheiro. o seu poder de
mas. depois de·ssa época. essa situação mudou cOmpletamente. compra cria o dioheiro estalai e gasta esse dinheiro para manter as
Hoje. a dívida externa mundial não tem essa característica e essas empreiteiras. a:s obras públicas. para fazer gueira. atividades semedetenninações.
:. --------- ___ -______lhãnteS e até mesmo ativida.des sociais.
Nos Estados Unídos da América. houve 60 anos de déficit
Roosev+elt disse que o que estava fazendo nos Estados Uniorçamentário coberto por novas emissões. NOS.a:D.os 30;-·:o.w: foi ra· · dos eta ·a mesma coisa que Hitler estava fazendo na Alemanha e
pidamente que o então Presi_9ente Fr;anklin Roosevelt percebeu a S-ta.Iin na Rússia. mas que ele. Roosevelt, estava faundo essas coi·
nece.<õsidade de romper o equilíbrio orçãmtmt.ãiiOque·esr.ava!evarF --sas-demaneira mais ordeira. Se Roosevelt declara que estava agindo aquele país a aprofundar a sua crise iniciada em 1929.
dó do mesmo modo que os ditadores. é óbvio que a democracia
Ninguém escolhe ou deseja a crise, mas esta. inexoravel- norte-americana não era tão democrática assim. mas muito :Próximente. vem e se aprofunda. torriando. mtiitaS vezes. inerme- o '&o- ma dó despotismo daqueles paises.
vemo, não p:xlendo o mesmo controlar a situação. Apesar de toNão há despotismo sem esse pcxler que surge do dinheidos os poderes que possam ter individualmente. não há Presidente ro. Quando é conferido o poder de imprimir papel-moeda. sem
de Banco CentraL nem Ministro da Fazenda capazes de inventar os limites do ouro. ao estado. obviamente há o crescimento do
medidas e de criar planos que: possam salvar uma economia DiclOnal. seu despotismo. do execuúvo e suas agências. O pagamento
quando as contradições que sobre ela pesam se tomam insupetáveis.
das empreiteiras. que passam a crescer mais do que os outros
Do ponto de vista do governo. há crise porque o governo setores da economia, é abastecido e sustentado pelas emissões de
não pcxie fazer o que deveria. No Brasil. talvez. o Gov_emç_ deve_S:-___ _papel-moeda.
·
A partir de certo momento, essas emissões de papel-moeda,
se seguir. por exemplo. o caminho do governo norte·amerícano. E
por mais que Bush e Reagan afirmem que são mõnetaristas. pol' esses gastos do governo que cobrem os déficits orçamentários
mais que os "reaganomics" aflmlelll qpe tomarãm -C-cirita da--eco;.- ctiãtiam uma pressão inflacionária imensa no sistema se a dívida
nomia norte-americana e que estão lutando pelo equilíbrio orça- pública não retirasse de circulação uma parte do dinheiro que o
mentário. o que nós vemos é que Reagan e Bush rriultiplicaram a governo tem de emitir necessariamente.
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A dívida pública passa a ser agora não mais o resultado de
tomar dinheiro emprestado, porque o govemo gastou mais do que
arrecadou; não, o governo não é mais igual ao açougueiro ou ao
dono do armazém; mostra a especificidade de sua dívida pública
modema e as diferenças entre esta e a dívida particular.
Então, a partir daí, a divida pública não pode parar de crescer, sob pena de a inflação tomar-se desgovernada e t:raosformarse em biperinflação.
O governo tem de gastar, poiqUe, se não o fizer, não pagar
às empreiteiras. não oferecer-lhes um lucro acima da média, o que
acontecerá? Todo o sistema ligado ao governo, como os seus fornecedores. as empreiteiras, os produtores de armas, a economia espacial- qu~ nos Estados UDidos, é sustentada pelo governo federal em 68% - desarmar-se- ia, trazendo de volta a crise de 29, com
todas as suas dificuldades.
Portanto, o govemo não pode parar de aumenta;r a dívida
pública de seus gastos. Por outro lado. tem que recolher o dipheiro
excedente, aumentando a divida pública que passa a ser o contrapólo do dinheiro est.atâL ~ existe agora. não porque o governo
precise tomar dinheiro emprestado, porque o Estado pode produzir
o seu dinheiro à vontade. Não há mais os limites do ouro, a relíquia bárbara. Mas, a dívida pública não desapareceu~ pelo contrário, cresceu e se afumoU porque tem que "enxugar'' a base monetária que o governo extravasa ao pagar oS seus fornecedores, os
seus empreiteiros e os funcionários -públicos que teve de contratar
para retirá-los do desemprego.
O problema é que no Brasil. no primeiro m.otnento~ a economia brasileira utilizou a dívida pública para Cllneai' as empresas
estatais, para o processo de acum11lação e para dar estímulos e incentivos ao processo de desenvolvimento brasileiro. Também.
usou a dívida externa para isso: endividou as empresas estatais
para atrair o capital estrangeiro; aumentou a taxa de juros, de acordo com o que estava escrito num livro. elaborado a duas mãos. em
1972, por Mário Henrique Stmonsen e Roberto Campos; aumentou a taxa de juros interna a Iun de obrigar os empresários brasileiros a se endividarem no exterior. Dizia o Dr. Roberto Cami>os que
os brasileiros deveriam aproveitar a baixa taxa de juros internacional para se endividarem. para aumentar a dívida externa brasileira.
Portanto. tanto uma dívida quanto a outra pareceu. de início, ser a solução para a dinâmica contraditória da acumulação
brasileira. Mas o que nós vimos nõ momento seguinte, principalmente a partir de 1982. foi que, tendo caído a taxa de lucratividade
da atividade real. tendo caído a taxa de lucro das empresas, tendo
caído a taxa de lucro da agricultura,. que não puderam maís ser
sustentadas pelos subsídios do Governo, ~sê dinheiro dos empresários, em vez de ser investido. em vez de ser aplicado na produção. ele se dirigiu, Se canalizou à especulação.· E ele não voltará à
atividade produtiva. a menos que esta se ·mostre maiS rentável do
que a especulação.
Atualmente presenciamos um fato muito- grave: a ·atiVidade
produtiva e a classe média consumidora foram inibidas. foram
proibidas de ·tomar recursos da rede bancária. O compulsório foi
elevado, a taxa de juros sobre o consumo subiu aos píncaros do
Himalaia. o salário foi rebaixado, aviltado. em nome do não-consumo. Se não há consumo, se não há atividade produtiva. então.
para quem os banqueiros emprestariam? Os banqueiros foiam.
cada vez mais. empurrados, limitados, para atividades especulativas. para comprar títulos da dívida pública e rolar essa dívida através de juros fantasticamente elevados.
A economia se toma mi?ásica. bldo o que os banqueiros pegam se transforma em ouro. E evidente que, ao contrário do que
aconteceu na Alemanha. do que aconteceu no Japão. do que aconteceu em outros países do mundo, em vez de o capital bancário se
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transformar em capital produtivo e comprar empresas, como aconteceu na Alemanha. associando-se a grupos de empresas ou crian-

do os zaibatsu, os keiretsu. que floresceram no Japão, o que vemos no Brasil é que banco só compra banco porque não há melhor
negócio do que banco.
&se processo, essa euforia especulativa teria que, naturalmente. inexoravelmente, encontrar o seu limite. O que vemos. portanto, acontecer no Brasil é aquilo que já aconteceu na Colômbia.
A taxa de juros é tão elevada que empresários e consumidores não
podem usar os empréstimos. e o Govemo quer eliminar o déficit
público, do qual esse conteúdo, essa parte financeira, especulativa,
é a mais avassaladora.
Em 1989, 75% da receita federal do Brasil foi dedicada ao
pagamento dos setviços da divida pública e esse percentual não
caiu muito. O que vemos é que teria qUe acontecer no Brasil aquilo que aconteceu. por exemplo. no ano passado. na Colômbia. Os
bancos privados pediram para ser esiatizados. Os bancos privados
foram estatizados. como está acontecendo hoje com o Banco Econômico, da Bahia0 Sr Eduardo Sup6cy- V. Ex_• me permite um aparte?
O SR. LAVRO CAMPOS - Ouço V. Ex• com piaZer, nobre Senador Eduanlo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador, gostaria de cumprimentar V. Ex• pela reflexão que aqui está formulando sobre as
contradições que vive a economia bzasileira e, sobretudo, as que
vivem as autoridades ao longo desses últimos tempos de dificuldades, além de apODtar- esse fato inusitado. V. Ex• traça. paralelos
com a economia de outros países, como a da Colômbia: onde, a
_certa altura, os bancos pediram para ser estatizados. Eis que um
govemo que tem como sua base de sustentação o PFL, o PSDB e
outros, e que tem falado na privatização de instituições oficiaiS de
crédito, como o Banespa e o Banerj, agora anuncia uma solução
para o mais antigo banco privado do País, o Banco Econômico, no
sentido de estadualizá-lo. Ainda não sabemos tcxios os detalhes
dessa transação. Por isso mesmo é que eu hoje., quando estava
usando da palavra o Líder do Governo. Senador pelo PFL. Elcio
Alvares, pedi fosse daW!. ~o PlenáPo do Senado a explicação sobre
os detalhes da decisão que o Govemo está tomando após ter ouvido os: parlamentares do EStado da Sabia. De qualquer maneira
causa surpresa que o Governo anuncie a privatização de segmen-""
tos os mais diversos da economia. inclusive de instituições como o
Banespa e o Banerj, e, ~e da informação de que um banco privado se encontra em diflculdades. resolve enca!uinhar uma solução sob o controle do Estado, no caso? o Estado da Bahia. Será extremamente ímportante termos esclarecimentos sobre esse problema. Espero que ainda na tarde de hoje - até porque teremos uma
sessão extraordinária dentro de instantes - possa o Governo aqui
explicar esse fenômeno que encerra em si uma contradição, como
V. Ex• está apontando. mas que merece ser melhor explicado aos
bra.sileiros.
O SR. LAVRO CAMPOS- Considero muito difícil que o
Governo consiga explicar, por diversos motivos. Sabemos que~
além dessa convivência espúria entre Banco Central e bancos privados. amarrando-se cachorro com lingüiça. colocam-se na Presidência do Banco Central e na direção do Banco Central ex-banqueiros. quase ex-banqueiros, neobanqueiros. banqueiros de calça
curta, banqueiros de calça comprida. ou sócios de empresas que
vão orientar as decisões do Govemo e que têm no Governo os seus
principais diretores. ou a mulher que recebeu as ações da empresa
de consultoria de um dos diretores do Banco Central. que afli'lilOll
que não sabia haver qualquer mal em dormir ao lado do caixa, ou
da caixa, que não eta pecado; não sabia que era pecado nem crime
dormir ao lado da caixa.
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Parece-me que estão repetindo. queriam repetir..•
Uma das soluções seria encontrar um grupo financeiro que
comprasse o Banco Econômlco da Bahia. Não nos esquecemos
ainda daquele "borrachudo", daquele cheque administrativo, de
du7.entos mil cruzeiros que o Sr. _Âng_elo CahTiOD de Sâ- fez. voar
impunemente. Ag~ o mesmo Ca.lmon de Sâ encontra-s-e -.a ~esta
desses negócios. O que me preOCllpa é justamente o que 10e1i feito
p<U"a pagar os depositantes. Ttês diretores do Banco Eccnômico
sacaram R$168 milhões, poucos dias antes da intervenção.
O Sr. Castldo Maldaner - Sacanun?
O SR. LAURO CAMPOS- Sim. Está no·Con-eio lil?.à·
licnse de hoje. O que realmente me preocupa é que talve;.: se. esqucç.=.-::!. de tom~ :índ!spm!fY~fo; ns .Q.eus desses que e:;tão saindo
com os bolsos cheios. Fazexn nas págir..as: dos. jornais chanta~m
emocional, dizendo que a Madre Terev.. e os pobres aposentados
que estão sem receber, mas não têm ::. ousadia de-~~ aqueles
que se safaram com a burra cheia.
Fiz um prognóstico, em f984. em 11 Bancocrac;ia. Cxuzeiro
t'-!.:;·.:-o e Crise". ~ quC' os:bimcos pif;adoS Iriam pédir pam serem
estatizados. É justament~ o que está acontecendo~ Parece-me que
esta foi a solução aceita pelo Governo: estadualizá-los.
·
O Sr. C.asildo Maldaner- Q)ncede-me V. Ex•um aparte?
o SR. LAÜROcAMPoS ~-Tem v. Ex• a palavra.
O Sr. Caslldo Maldaner- V. Ex• traz um tema, no final da
tarde e da sessão, :nnJíto preocupante e importante para todos nós.
Segundo as informações de V. Ex• e segundo o que tenho ouvido
nos co.o:edores, isso 'vai dar pano para manga..· São dois pesos e
duas medidas. De um lado hã. Õ}Ogõ- cõiit· a emoção para se imPloraro apoio da Nação e, de outro. a afrilnaiiva de que· alguns diretores sacaram núlhões e núlbões. saíram e não estão pie SOS: Isso não
é possível. Esse é Uln aSsUiit:Oque temos de debater nessa época de
privatiza.çq,s, de parcerias. de mudanças da economiª _do _Bz:a_siL
Quando se pensa em estatizar alguns setores, ternos de pensar com
muita seriedade.. E IneSmo-que··a·riiãléria. :b.ao venha pata cá. temos
a responsabilidade de levantar çsses assUntoS-e disCUti-los com a
Nação. Esse é o fóru.m para isso. Neste particUlar.- V. Ex• faz muito bem etJ!.}eval}tar o assunto.. TemoS de discuti-lo pórque interes-

sa a todos os brasileírõS: ·--·----· -- ·

·
· ·
O SR. LAURO CAMPOS - Principalmente em

· · ··
ut11 mo-

mento em que. em nome da economia do mercado. em nOme da
produtividade e da efidênciã.. qUerem_ priv3.tiZ.U as grãti.des eillp'resas estatais que·sempre detam.lucio. cOmó_ã_J:'e_tro~J;ás.__a Y~~_do__

Rio Doce e t..antas outtas. Aqueles que ficaram ~m o filet mighon, a rede bancária, são completamente ineficientes quando permitem que se quebrem bancos que são os setores mais b.Icrativos,
inaiS. rentáveis e especulativos do País. Aí é que reside a ineficiên~
cia, ou seja, co1mr juroS" altos. _obter subsídios. estimules e o aro~
paro do Banco Central como reOObein. e ainda quebrar.
A minha preocupação. portan<o. dirige-se. única c <;;<clu si·
vam.ente. para os depositantes. porque essa é A Clrr,.~da da. pcpu~
.;:to que não poderia. em caso 4o.J.m. ser afetada, qu.;: ~ ~-!~~e
des:ses ti& bancos privados. quer se tmt&Sse dos bancos estatais
qué estão sendo levados a situação semelba.nte, ou seja, está havendo a fedctalização das dívidas públicas estaduais.
Os Estados cão têm poder emissor de primeira linha. Então.
criaram o sistema dos bancos estaduais para sustentar não apenas
os seus gastos politicos condenáveis. mas também para sustentar
despesas r.s~ dos Estados. Depois de anos e anos nesse p:o.. ·~··dC ·endividamento. passam as suas dívjdas, os seus tíw.los
p<l<fres para o Banco Centra~ aumentando a dívida pública !msilci:ra. fazendo com que todos os h::'-.S..!ei..~ ~g:!etr-., ~é ::r..es:rr!.C" c~
daqueles Estados. como Santa CatariDa. que se comportaram com
a niáXima: probidade, com o máximo arrocho, com a máxima fxscalização de suas contas. Os catarinenses também pagarão por
isSo. porqoe são brasileiros e a dívida foi federalizada.
Portanto,. estamos diante de verdadeiro descalabro e vemos
como se movimentam certos segmentos da política para proteger
seus. interesses imediatos, estaduais, locais. Os bancos são verdadei!os feudos. Se existe corpomtivismo no Brasil, aí está um
exemplo. Os bancos. aliados ao castelo do Banco Central. canse- guem colocar a mão em até 75% da receita pública federaL É lamentável que isso ocorra.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campoo) - Os Senadores Ro__ tnero Jucá e Sebastiio Rocha enviaram à Mesa proposição cuja
tiuniiação. de acotdo com o art. 235. inciso m. item 2 do Regimento Interno. deve ter início na. hora do Expediente.
A proposição ser.í anunciada na ptúxima sessão Oidinária.
- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - N"ao há mais oradores inscritos.
~
Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encenar a
sessão.

Está encenada a sessão.
(LevanJa-s~a sessão às

18h39min.)

Ata da 1223 ·Sessão Deliberativa Extraordinária,
ellll5 de agosto de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária da 50• Legislatura
Presidência do Sr. Júlio Campos
ÀS 18 HORAS E 40 MINUTOS. ACHAM,SE PRESENTES ges- Gbilherme Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto LucenaOSSRS. SENADORES: .
__ .. _ .. .. __ _
·
Iris Rezende- Jader Barbalho- Jefferson Peres- João FrulçaAdemir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - J\iilã:ii<>-Joãó Rocba- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro Josaphat Marinho
Carlos Valladares- Arlindo Porto- A.trurda Távola- Bello Parga -José Alxeu Bianc:o-JoséAgripino-José Eduardo Dutra- José
- Benedita da Silva- Beni V eras- BeiDl!ldo Cabral- Carlos Pa- Fogaça- José Ignacio Peneira- José Roberto Anuda- José Sartrocinio- Casildo Maldaner- Coutiljl!o J"!ll"- Darcy Ribeiro- ney - Júlio Campas - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar
E<fuon Lobão- Eduardo Suplicy - Elcio ALvares- Emilia Fer- - · Quintanilha- Levy Dias- Lucidio Portclla- Lúcio ALcântaranandes - Epitacio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperiáião Lúdio Coelho- Loiz Alberto de-Oliveira- Marina Silva- MariuAmin- Fernando Bezel1"3.- Aaviano Melo- F:rancelino Pereiia ce Pinto - Mauro Mir.mda- Nabor Junior- Ney Suassuna- OdaFreitas Neto- Gerson Clmata.~ Gilberto Miranda- Gilvam Bor- cir_So:ares- Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro
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Simon - Ramez Tebet - Renan Calbeiros - Roberto Freire - Ro- pa e no Banerj. como também é compreensível a reação daqueles
berto Requiã:o - Romero Juca - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha que têm depósito no Banco Econômico. os quais contam com a
_
Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado - V almir Campelo - -garantia de sacarem apenas R$S.OJO.
É natural que sejam feilas essas perguntas, que precisam ser
Vüson K.leinubing- Waldeck Omel.as.
respondidas. Quais foram ~ razões que levaram o Banco EconôO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen·
m.ico a scfrcr i.··ncrvcnção? E verdade qcc di...--ctores de B:mc.c Ecoça acusa o COinparecimento de 76 Srs. Senadores. Havendo númenõ.a-..ico sacaram R$167 .000.000, logo antes da intervenção. como
ro regimental, declaro aberta a sessão.
foi mencionado pelo Senador Lauro Campos e noticiado no Cor·
Sob a pl·oteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
rei~ Bra2iliense de hoje? São cor.reta.S aS fnfonnaçi5es da revista
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1o Sf~cre
V cja, segundo as quais o Banco Econômico realizoo: empréstimos
tário em exercício, Sr. Levy Dias.
substanciais da ordem de US$20 milhões para empresas que não
É lido o seguinte:
apresentavam garantias suficientes? Qual é a na!l.lreza da decisão?
Precisamos saoor. e -é por esta raião qUe faço este registro.
REQUERIMENTO N'1.093, DE 1995
Em segundo lu!J'I", Sr. Presidente, também CODSidero extremaSenhor Presid.,.<O,
mente importante que possa a Lideru!ç.> do Govemo esclarecer me·
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, allnea. b do lbor o episódio relativo ao Secretário de ACOl!lpanha.meiato I!r.onômiRegimento Inter..it"•, sobre o Ofício "S" D0 41. de 1995 (O fiei? Pres:l: co. Sr. José Milton Dallari, sobre o fato de ter um assessor qut- ~
n° 1.865, de 25-7-95, 1i3 ;;ngem), do Sr. Presidente do Bal'X'..o Cen· aprese:rtava como membro do ~da Fazenda. e que na verdatrai <lo Brasil, encamiDhando solicitação do Govermder do Estade' de não o era. ·e as explica~ de Dallari que hoje aparecetanl na imde S4Ii.tõ. Ca.tw:~.üã.. ~4 ~:;:s:F~ do Let:-..s. Fhl<w.cc:.::as do Tcscm:o prensa. dizt:não que ele próprio ha.., ia se surpreenàiüo t.:Oin o canão de
do Estado de Santa Catarina- LFrC, destinadas ao giro da Dívida visitas desse assessor, em que constava ser funcionário do Ministério
Mobiliária do Estado, vencível no 'P semestre de 1995.
da Fazenda. Como o Seaetário esttanba esse fato, se esse funcionário
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1995.- Jáder Barbalho, estava sempre ao seu lado em muitas das :reuniões em que ele recebia
Líder do PMDB - Élcio Álvares, Uder do Governo - Uder do empresários? Fica difícil aceitarmos esse ~pode procedimento.
PSDB- Lúdio Coelho- FranceUno Pereirn, Lider do PFL.
Na medida em que o Senãdor Elcio Alvares se dispôs a es·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) CEm votação o te· clarecer estes episódios. que· pos~a fazê-lo o quanto antes, no plenário e da tn"buna do Senado, que é o local apropriado para esclaquerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· recimentos sobre os principais problemas nacionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
tados. (Pansa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Nada mais havenAprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará do a tratar, a Presidência v'ai encerrar os trabalhos~ designando
na Ordem do Dia do segundo dia útil subseqüente. nos termos do para a sessão otdinária de a~ã a seguinte
art. 345, inciso ![, do Regimento lntemo! combinado. com o art. 4°
ORDEM DO DIA
da Resolução n' 37, del995.
-1O S&. EDUARDO SUPLICY. Sr. Presidenté, peço a pa·
REQUERIMJ:., TO N' 1.038. DE !995
lavra pela ordem.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • V. Ex' tem a pala·
Votação. em tlll:Ifodnico, dí.... <:?.equerimenton° 1.038, de 1995,
vra pela ordem.
do Senador Antonio Carlos-Valadares, ·olicitando, nos tennos regiO SR. EDUARDO SUPUCY (PT.SP. Pela ordem. Sem mentais, seja convocado o Senhor Minisuo de Estado da Fazenda. a
revisão do otador.) • Sr. Presidenw, Sr's e Sts. Senadores, como fnn de prestar, perante o Plenário desta Casa, depoimento sobre as deLíder do PT, eu gostaria de !eitetar que considti-o importante o Lí- missões de servidores anunciadas pelo Banco do Brasil S.A.
der do GovernO nos esclarecer fatos da maior relevância que estã9
.
-2sendo objeto da atenção de todo5y especialmente dois pontos: que
REQUERIMENTO N' 1.040. DE 1995
demandam melhor conhecimento dos repre;,sentantes no Senado e
no Congresso Nacional.
Em primeiro lugar. a decisão que o Goyemo está anunciando sobre o Banco Econômico. O próprio Líder do Governo, na tarde de hoje, deu entrevistas à imprensa, relatando que o Governo
teria chegado a uma decisão após ter decretado a intervenção no
mais antigo Banco privado do BI3.sil, o Banco Econômico, com
161 anos. Obviamente essa decisão causou extraordinária preocupação aos clientes daquela instituição financeira. Não é à toa que
senadores e deputados da Bahia manifestaiam sua preoc;upação.
Causa suJ:presa o fato de hoje o Govemo ter anunciado que o Banco privado mais antigo do Pais passará aO controle do Estado da
Bahia. Antes de fazer qualquer juízo sobre a propriedade dessa decisão, colocamos algumas indagações.
Um Governo que anuncia a privatização de iostimições fi.
nanceiras, que anunCl~ ., seu desejo de t2r o Banespa e o Banerj
privatizados, estará. no caso do Banco Econômico, concretizando

Votação, em turno único. do Requerimento n° LC40. de
1995, do Senador Waldaclc Ome!as, solicítando, nos termos regi·
mentais. a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n° 72,
de 1993, como Projeto de Lei do Senado D.0 20,de 1995,portratarem de matérias que versam o mesmo assunto.

-3REQUERIMENTO N'1.051, DE 1995
Votação, em tumo único, do Requerimento n° 1.051, de
1995, da Senadora Marina SilVá. solicitando, nos termos do art.
258 do Regimento Io.temo, a tramitação conjunta do Projeto de
Lei doSenadon° l09. de 1995, como Projeto de Leida Câmara n°
20, de 1993, por tratarem de matérias que versam o mesmo assunto.

.,

4

No

REQUERIMENTo
1.084, l>E 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos: do
art.· 340, lli, do Regimento lnwmo)

a sua decisão de estadualizar? Que razões o estão levando a isso?
É compreensível a reação daqueles que perguntaram como

'' turno único, do Requerimento n° 1.084, de
Votação, tW;J.

podem ser garantidos os depósitos dos que têm recurs0S no Banes-

1995. do Senador'Jader Barbalho, solicitando. nos termos do art.
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336. c. do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da
Cãmaran• 93, de 1995 (n• 4.235/93, na Casa de origem), de iniciativa do 'rribunal Superior do Trabalho, que altera a(Leí n• 8.432,
de 11 de junho de 1992, par.o redefmir as jurisdições das Juntas de
Conciliação e Julgamento das Regiões da Justiça do Trabalho e dá
outras providências.
-5PROJETO DEIEIDACÁMARAN' ll, DE 1993

Agosto de 1995

-8PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N" 4>1, l:'E ! 995
DisCIJSsiio, em rumo llnico, do Projeto de D<W-<o Legislativo n' 40, de !995 (n'31/95, na Câmaiados De!"IP.dos), que aprova o :.xto do Acordo sobre Cométcio e Coope~oção Econômica,
ce!f;btado eotre o Governo da Rcpl1blíca Federativa do Brasil e o
Governo !h Rep(íblica Tcheca. em Btasdia. em 25 de abril de
l9'l4,tendo
.
Pa.-ecer favorável sob n° 480. de 1995. da Comissão
_de RdaiÕ<S Exterlo...,. e Defesa NacionaL
o-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara r·
11, de 1993 (n' 3.0S3184, na Casa de origem), que dispõe sobre

~~~~t.':~~omes e fotografias de vitimas de crimescontr

''

Pareceres sob hOs. 95 e 467. de 1995~ -da-Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 1° prõnu~clamento: favorável ao Projeto; zo pronunciamento: favorável à
emenda apresentada em Plenário.
•
__ 6PROJETO DE IEÍDA CÂMARA N' 42, DE1~3___

PRO:r<'";v DE DECP.EfO

ii;JSLATIVO N' 49, DE 1995

Dl~o. C':ãl turnO único, do Projeto de Decreto Legislalivo no) I9, <"!e 1995 {:.t.0 64/95? na Câmaxa dos Deputados). que apro-

va 0 t~xt.o oo P:.otocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre
E,1ru~c;b lc>'!itucional do MertXlSUI- Protocolo de Ouro Pretoassin1M cm Ouro Preto, Minas Gerais, em 17 de dezembro de
1994. tendo
----------Parecer favorável sob n° 481, de 1995. da Comissão

Discussão. em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara ne
..,._de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
42, de !993 (p.' 6.22U85, na Casa de origem), que o.tabelece medidas preventivas de proteção ao trabalho dos tripulantes de a=-10naves de serviços agricolas, tendo
MENSAGEM N' 223, DE 1995
Pârecer favorável, sob n• 445, de 1995, daCourissio
Mensagem.n• 223, de 1995 (nó 662/95. na origem). do Se·
-de Assuntos SociJUs.
nhor Presidente da República, solicitando a retirada do Projeto de
-7Lei da Câmara n'73,de 1993 (n' 4393189. na Casa de origem). de
PROJETO DE DECRETO U.(llSLATIVO N' 30. DE l'J9S
.JniçiaJjva do Podec Exec'utivo, que altera o artigo 180 do Código
Discussio, em tumO único. do Projeto de Decreto i..egislati-· Penar (frãDlltaiido eiD cOnjunto tom o Projeto de Lei da Câmaia
vo n• 30, de 1995 (n• 28!193, na CámJIIa dos Deputados), que n'98,de 1993).
o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está encenada a
aprova o texto da C<'UvençJo !nterainericana sobre PerSotlillidade
e Capacidade de Pe.!;soas Jurídicas no Direito I:ntemacional Priva~ sessão.
do, concluída eml..a Paz. em 24 de maio de 19&4, tendo
(Levanta-se a sessão às 18h50min.}
'
Pare<.:: favot&.vel ,;oh rf' 483. de 1995. daCo®ssio
- de- Rcl:.io:5es Exteriores c Deksa NJ.>ciouw.i.

..

